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Hallo

Van ons krijg je energie en warmte…

Hoofd Projecten & Revisies
…voor onze locatie Rozenburg

AVR is gespecialiseerd in de verwerking
van diverse soorten restafval. Wij
zetten dit afval om in energie en
grondstoffen voor huishoudens en
bedrijven. Het is onze ambitie om een
schone wereld te creëren waarin niets
onbenut blijft.
Jij leidt complexe technische projecten en revisies met een
budget van maximaal 8 miljoen euro.

Jouw werkzaamheden
1

Leidinggeven aan circa 15 tot 20 medewerkers en
het coachen, beoordelen en ontwikkelen ervan

2

Voorbereiden, plannen en realiseren van lange
termijn onderhoud en optimaliseren van
machinepark

3

Revisies leiden, maar ook ad hoc storingen
kwalitatief oplossen met korte doorlooptijden en zo
laag mogelijke kosten.

4

Adviseert en neemt beslissingen met een hoog
afbreukrisico voor de installatie

5

Contact onderhouden op verschillende niveaus en
verschillende disciplines.

Ben
jij onze
nieuwe
collega?

Heb jij ervaring als technisch
projectmanager in de industrie?
Solliciteer meteen!

• Afgeronde hts-opleiding is een
must

• Minimaal 5 jaar werkervaring
in een soortgelijke functie in
de procestechniek

• Ruime inhoudelijke kennis van
procesindustriële installaties

• Ervaring met

projectmanagement

Hoe ziet je dag eruit?
26 weken per jaar vinden er
geplande revisies plaats bij AVR.
Vandaag is het zo’n dag. Naast de
geplande revisies is onverhoopt de
ketel lek gegaan. Een vervelende
situatie, maar jij zorgt er samen met
een specialistisch team voor dat het
zo snel en kwalitatief mogelijk wordt
opgelost. Dat betekent dat het een
lange dag wordt. Je schakelt met
contractors, maar ook met jouw
interne team. Je bent erop gefocust
om dit z.s.m. op te lossen. Aan het
eind van een lange dag ga je trots
naar huis. Dat is goed afgelopen!
Morgen weer een dag.

Wat biedt
AVR jou?
Een afwisselende
baan bij een fijn
bedrijf met een
relaxte sfeer. Bij ons
mag en kan je jezelf
zijn en je krijgt alle
gelegenheid om
door te leren en te
groeien.

Full
time

Locatie
Rozenburg

Min. €66.000 en max.
€94.000 bruto per jaar
Bonusregeling van max.
10% van jaarsalaris
Goede pensioenregeling
Uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden

