Wil jij deel uitmaken van een dynamische organisatie met sterke groeiambities?

Introductie Polyscope Polymers
Polyscope is een jonge, ondernemende en zeer innovatieve speler op de wereldmarkt van Specialty Polymers. Wij zijn de
wereldleider in onderzoek, productontwikkeling, productie en levering van styreen-maleïnezuuranhydride (SMA)copolymeren en op SMA gebaseerde terpolymeren.
Onze producten worden op de markt gebracht onder de handelsnamen Xiran®, Xibond®, Xiloy™ en SMALP® en kent oneindig
veel toepassingen. Het wereldwijde klantenbestand van Polyscope wordt ondersteund vanuit het hoofdkantoor en de
productievestiging op het industriepark Chemelot in Geleen (Nederland), door lokale verkoopkantoren in Azië en de VS en
door lokale productiefaciliteiten voor de SMA-derivaten en SMA-compounds lokaal over de hele wereld gepositioneerd.
Polyscope heeft de ambitie om de transformatie naar een duurzame Specialty Chemicals speler te versnellen en wereldwijd
marktleiderschap in strategische markten te ontwikkelen via baanbrekende partnerschappen en product- en
bedrijfsinnovaties. Allemaal gericht op onze missie om onze klanten vandaag te helpen met hun uitdagingen van morgen!
Om onze groeiambitie te realiseren zijn wij op zoek naar een:

Procesoperator (B/C)
Een enthousiaste, verantwoordelijke en zelfstandige teamspeler gericht op continu verbeteren
Bedrijfscultuur
Een zeer uitdagende, dynamische en informele omgeving met veel flexibiliteit, vrijheid en eigen verantwoordelijkheid.

Functieomschrijving
Als procesoperator ben je samen met je collega operator(s) verantwoordelijk voor het aansturen en bedienen van het
SMA/SMI productieproces zodat de productiedoelstellingen gehaald worden en de VGM performance en continuïteit van het
proces gewaarborgd blijven.
Je werkt in volcontinu rooster (2-2-2) in kleine ploegen met korte lijnen. Veiligheid is je eerste prioriteit.
Nadat je zorgvuldig bent ingewerkt en kennis hebt opgebouwd van onze complexe fabriek ligt de uitdaging in meedenken
over hoe de processen efficiënter en effectiever ingericht kunnen worden.
Er wordt gestreefd naar allround operators die zowel in de meetkamer als buiten kunnen meedraaien. Doorgroeien tot
ploegverantwoordelijke (shift supervisor) behoort zeker tot de mogelijkheden.
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Kernverantwoordelijkheden






Het gedurende de dienst controleren en bewaken van de toestand van de procesinstallatie en de voortgang van het
productieproces zodat op efficiënte wijze de doelstellingen gerealiseerd worden (veiligheid, planning, OEE, kosten,
etc.);
Het bijsturen van het proces indien nodig en het opstarten en stoppen van de (deel)installaties;
Het veilig opleveren van apparatuur ten behoeve van onderhouds- en controlewerkzaamheden (of het
ondersteunen hiervan vanuit de meetkamer);
Het op de hoogte stellen van de actuele status van de plant. Rapporteren, signaleren en registreren van actuele
status en eventuele bijzonderheden m.b.t. installatieconditie, procesverloop en genomen acties in de daarvoor
bestemde systemen. Shift handover is cruciaal in het overdragen van de juiste informatie.

Wat mag je van ons verwachten?






Marktconforme salarisvoorwaarden (incl. bonusstructuur) en vakantiedagen
Persoonlijke groeimogelijkheden d.m.v. opleiding / training / coaching
Een werkgever met oog voor het individu en een grote sociale verantwoordelijkheid
Een familiale, informele werksfeer met een leuk team
De ondersteuning en vrijheid om zelfstandig je functie te vervullen en resultaat te boeken

Wat verwachten wij van jou?










Minimaal VAPRO B/C diploma of gelijkwaardig door ervaring en/of bewezen competenties;
MBO werk- en denkniveau;
Enkele jaren relevante werkervaring in een chemische procesindustrie;
Affiniteit met complexe technische installaties;
Proactieve en ondernemende instelling gericht op continu verbeteren;
Je bent een teamplayer maar kunt ook heel goed verantwoordelijk en zelfstandig functioneren;
Beheersen van Nederlandse en Engelse taal;
Bereid om meerdere cursussen te volgen en certificaten te behalen en zich continu te ontwikkelen;
Beheersen van basis computer- en internetvaardigheden:
o Microsoft 365 (Outlook, Teams, Sharepoint, Onedrive, etc.);
o Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint);
o Overige softwaresystemen en platformen.

Solliciteren?
Heb je vragen naar aanleiding van deze vacature, neem dan contact op met Saskia Keydener van ons Human Capital Center:
skeydener@polyscope.eu.
Geïnteresseerd: solliciteer dan direct door het doorsturen van je sollicitatie in het Nederlands of Engels (CV + motivatiebrief)
naar bovenstaand emailadres!
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