BioMCN B.V. is wereldwijd de eerste organisatie die hoogwaardige bio-methanol, een tweede
generatie biobrandstof, in industriële hoeveelheden produceert en verkoopt. De ambitie is om in
de toekomst de output van bio-methanol te verhogen om daarmee een bijdrage te leveren aan
het verder vermijden van het gebruik van fossiele grondstoffen. BioMCN is onderdeel van de OCI
groep en werkt hierbinnen als zelfstandige entiteit. Om te anticiperen op de veranderingen binnen
onze organisatie zijn wij op zoek naar:

Ploegleider(s)
fulltime, 5-ploegendienst
De functie
Als ploegleider:

Geef je dagelijks leiding aan de operators en rapporteer je aan de Operations Manager;

Voer je beoordeling- en functioneringsgesprekken;

Draag je zorg voor een correct en veilig verloop van processen en reageer je adequaat op
procesveranderingen en storingen;

Zorg je ervoor dat je team de proces- en installatiegegevens registreert en rapporteert;

Laat je continu controles uitvoeren opdat maximum en minimum waardes niet
overschreden worden;

Onderneem je de juiste acties bij incidenten en calamiteiten;

Verzorg je richtlijnen en instructies aan operators;

Schrijf je voorstellen tot wijziging en overleg je met collega ploegleiders;

Geef je werkvergunningen uit en zie je toe op naleving en daar waar nodig treed je
corrigerend op.
De functie-eisen
Als ploegleider:

Heb je MBO+ maar bij voorkeur een HBO werk- en denkniveau;

Ben je in het bezit van een VCA- VOL certificaat;

Heb je minimaal vijf jaar werkervaring in een chemische omgeving en aantoonbare
leidinggevende ervaring;

Ben je in staat een team te managen, coachen, motiveren en te inspireren;

Ben je zelfstandig, initiatiefrijk, resultaatgericht en heb je een analytisch werk- en
denkvermogen;

Ben je veiligheids- en milieubewust;

Beschik je over goede communicatieve en sociale vaardigheden, zowel mondeling als
schriftelijk;

Heb je goede kennis en beheersing van de Engelse taal;

Ben je bereid storingsdiensten te draaien.
Wat bieden wij?
Een leuke functie in een uitdagende werkomgeving waarin je een directe bijdrage kunt leveren
aan het succes van onze organisatie. Bij BioMCN staan kwaliteit, flexibiliteit en professionaliteit
voorop en ga je een grote mate van vrijheid, professionele zelfstandigheid en persoonlijke
ontwikkeling ervaren. BioMCN heeft bovendien een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket.
Interesse?
Als jij ambitieus en bereid bent om in je eigen ontwikkeling te investeren, dan ben jij degene die
we zoeken. Solliciteer direct via sollicitatie@biomcn.eu. Als onderdeel van de sollicitatieprocedure
kan er een assessment plaatsvinden. Meer informatie over BioMCN kun je vinden op:
www.biomcn.eu. Heb je functie-inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met Klaas Koning,
Operations Manager, telefoon: 088-6647715. De sluitingsdatum van deze vacature is 6 januari
2019.

