
 

 

 

 

EEW Energy from Waste (EEW) is Duitslands toonaangevende onderneming in de productie van schone energie uit de thermische recycling van 
afval. 
 
EEW heeft 18 fabrieken voor de productie van milieuvriendelijke energie uit afvalverbranding in Duitsland, Nederland en Luxemburg. Elk jaar kan 
EEW bijna 4,7 miljoen ton afval verbranden en produceert in haar fabrieken met circa 1.050 medewerkers processtoom voor industriële 
installaties, stadsverwarming en elektriciteit voor ongeveer 700.000 huishoudens. 
 
Hiermee levert EEW een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het klimaat en het behoud van onze leefomgeving in Duitsland en Europa. 
 
In verband met een uitbreiding van de installatie zoekt EEW Energy from Waste voor de vestiging in Delfzijl (74 fte) een 
 

Procesoperator Afval Energie Centrale (m/v) 
U bent verantwoordelijk voor het controleren en indien nodig bijsturen van het thermisch afvalverbrandings-proces, zodat dit optimaal verloopt. 
Als operator maakt u deel uit van een team van zeven personen, dat in een vijf ploegen volcontinudienst werkt. U rapporteert aan de Wachtchef. 
 
Functieomschrijving 

• Bedienen van de stoomketels- en rookgasinstallaties in combinatie met de stoomturbines en het stoomnetwerk vanuit de 
controlekamer. 

• Opstarten en aflijnen van de installatie of onderdelen daarvan 
• Controleren van procesgegevens, constateren en opheffen van storingen 
• Registreren en analyseren van productie- en storingsgegevens en op basis daarvan het optimaliseren van het proces 
• Het verrichten van eerstelijns onderhoudswerkzaamheden  
• Het voorbereiden en controleren van revisie- en onderhoudswerkzaamheden  
• Het naleven van het beleid m.b.t. veilige werkomstandigheden (veiligheidsprocedures) en milieuwetgeving (vergunningsvoorwaarden) 
• Bijdrage leveren aan ons Continu Verbeterprogramma vanuit uw vakinhoud, bijvoorbeeld in werkgroepen 
• Bij toerbeurt inzetbaar als kraanmachinist voor stapelen, homogeniseren en toevoeren van afval 

 
Uw profiel 

• Technische MBO 4 werk- en denkniveau (bijvoorbeeld MTS-Procestechniek, VAPRO C of AOT opleiding) 
• Gemotiveerd tot het volgen van vervolgopleidingen  
• Werkervaring als operator in de procesindustrie is een pre 
• Het beheersen van een  proces-besturingssysteem is een pre (wij werken met Siemens PCS7) 
• U kunt goed samenwerken, toont initiatief, kunt problemen analyseren en bent resultaatgericht 
• U heeft een sterk kwaliteitsbewustzijn 
• U kunt zich voldoende in de Duitse taal verstaanbaar maken en Duitstalige documenten lezen (bijvoorbeeld instructies) 
• U heeft voldoende computervaardigheden (MS Office) 

 
Arbeidsvoorwaarden: 
Het betreft een dienstverband voor (on-)bepaalde tijd met een arbeidsduur van 33,6 uur per week (fulltime).  
Salarisindicatie: schaal F plus 28% ploegentoeslag. 
EEW Energy from Waste past de CAO Grondstoffen Energie en Omgeving (proces) toe.  
Hebben wij uw interesse gewekt? Stuur ons dan uw sollicitatie z.s.m. per e-mail. 
 
Sollicitatie 
Contact: EEW Energy from Waste Delfzijl B.V., Personeel & Organisatie, Ariane Stolle, Postbus 17, 9930 AA Delfzijl, Nederland, 
T + 31 596 674 212, (ariane.stolle@eew-energyfromwaste.com)  www.eew-energyfromwaste.com 

 


