Wat dacht je van een toekomst bij Veolia ES MRC?
Elk jaar worden er duizenden tonnen afval geproduceerd. Met het oog op
de milieuwetgeving en onze gezondheid dienen deze afvalstoffen met de
grootste zorg behandeld te worden, niet alleen bij de ophaling ervan, maar
zeker ook bij de sortering, valorisatie en verwerking. Onze
verantwoordelijkheid als specialist van afvalbeheer bestaat erin het afval en
de verontreiniging veroorzaakt door de mens volgens de hoogst mogelijke
maatstaven te beheren en de impact van de menselijk activiteit op de
planeet te verminderen.
Elke dag gaat Veolia ES MRC op zoek naar nieuwe, vindingrijke oplossingen
voor de inzameling, recyclage en verwerking van gevaarlijk & vloeibare
afvalstoffen. Veolia ES MRC is een gespecialiseerde raadgever op vlak van
afvalbehandeling, ophaling, sortering, recyclage, valorisatie en verwerking
van gevaarlijk & vloeibaar afval.

WZI & SOLVENT OPERATOR
voor onze vestiging in de Haven van Antwerpen
Jouw Functie
o

o
o
o
o

Uitvoeren van de dagelijkse productie in de waterzuivering en
solventconditionering aan de hand van instructies van de Supervisor
& het labo:
 Je staat in voor het lossen en laden van bulkaanleveringen
met solventen, waters, zuren, basen en slibs
 Je voert verpompingen uit op de solventconditionering
 Je spoelt de vrachtwagens indien nodig
 Je voert taken uit op de waterzuiving om gezuiverd afvalwater
te kunnen lozen
Je verricht kleine onderhoudswerkzaamheden aan de installatie
Je denkt mee kritisch na over de werking van de gebruikte installaties.
Je houdt de administratie bij van de uitgevoerde taken
Je hebt de nodige aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu

Jouw Profiel
o
o

Je beschikt over een technisch diploma A2
Je werkt nauwkeurig en bent een flexibele teamplayer

Ons aanbod
o
o
o
o

Om onze missie verder waar te maken, kijken we momenteel uit naar een
nieuwe collega (m/v)

2- ploegenstelsel
Opleiding op onze vestiging
Voltijdse en vaste job in een dynamische werkomgeving
Verloningspakket met extra-legale voordelen

Neem al een kijkje op www.ves.be! Interesse?
Contacteer Katrien Lambrechts,
Moerstraat 26 – Haven 550, 2030 Antwerpen,
Tel: 03/560.28.65 of e-mail: katrien.lambrechts@ves.be

