TEAMLEIDER
Full time
Geleen, the Netherlands
About you
• you are a can-doer and for you 'a glass is always half-full'
• you are a team player, both in the organization and the market
• you have a drive to work for a disruptive tech pioneer worldwide
• you want to make this world a better place and with a key role for technology
• you are creative and deliver
About us
Ioniqa is a scale-up specialized in circular processes for plastic materials and in 2019 launching an industrial process
for PET packaging materials with other materials to follow soonest. The new plant will be the basis ('blueprint') for
its licensing strategy. Located in Eindhoven with its R&D labs and offices and with a Demo plant in the Port of
Rotterdam successful test have been performed together with leading value chain partners. Recently a Euro 10M
funding round was completed.
De dagelijkse werkzaamheden van de Teamleider:
• Dagelijks coördineren, instrueren en controleren van medewerkers
• Het opvolgen van geconstateerde afwijkingen
• Rapporteren de productievoortgang en andere bijzonderheden aan de Production Manager
• Analyseren van afwijkingen en storingen in het productieproces
• Dagelijks instellen en bedienen van de installatie en/of materieel
• Opstellen van een werkplanning
• Zelfstandig verrichten van schoonmaak-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden
• Periodiek inspecteren van de werkomgeving, installatie, materieel en materialen
• Verantwoordelijk voor alle periodieke keuringen van machines en hijsmiddelen
• Melden en verhelpen van storingen aan de installatie c.q. gereedschappen
• Medewerkers dagelijks instrueren op orde en netheid en klant- en servicegericht handelen
• Opstellen en implementeren van werkprocedures
• Opstarten van de nog te bouwen installatie
• Opstellen commissioning procedure, start-up plan en operating manual
• Ondersteuning aan medewerkers m.b.t. scholing / opleiding
Functievereisten
• MBO/HBO opleiding of vergelijkbare praktijkervaring met minimaal VAPRO-C
• 1 tot 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie en/of meerdere jaren ervaring als Procesoperator
• Technische goed onderlegd zijn
• Kennis van materialen, materieel en installatie
• Kennis van relevante wet- en regelgeving
Interesse in deze functie?
Solliciteren kan via de volgende link: https://chemelotcareercenter.recruitee.com/o/shift-leider
Ioniqa Technologies BV - De Lismortel 31 - 5612 AR Eindhoven - The Netherlands
T: +31.40.751.7630 - E: jobs@ioniqa.com – W: www.ioniqa.com – Tw: @IoniqaCircular

20 Sept 2018

