
OPERATOR
Ben jij een allrounder en ben je op zoek naar een afwisselende, Ben jij een allrounder en ben je op zoek naar een afwisselende, 

soms uitdagende, baan? Dan is ZAVIN misschien wel jouw nieuwe werkgever!soms uitdagende, baan? Dan is ZAVIN misschien wel jouw nieuwe werkgever!

ZAVIN, dat gevestigd is aan de Baanhoekweg in Dordrecht, beschikt over een relatief kleine 
specifieke verbrandingsinstallatie met een capaciteit van 10.000 ton, welke gebaseerd is op 
een vergassingsproces. Samen met 26 andere collega’s zorgt jij ervoor dat o.a. ziekenhuizen, 
medische instellingen en verzorgingstehuizen hun specifiek afval bij ons kwijt kunnen. 

Als onderdeel van ons gemotiveerde en betrokken productieteam ben je verantwoordelijke voor 
de bediening van verschillende installatie-onderdelen teneinde aangeboden afvalstromen optimaal 
te verwerken, rekening houdend met milieu- en veiligheidseisen. Het productieteam bestaat uit 5 
ploegen bestaande uit een Ploegverantwoordelijke, Operator en Belader. De Operator en Belader 
leggen verantwoording af aan de Ploegverantwoordelijke. 
Binnen ZAVIN wordt gewerkt in een volcontinu systeem. 

Je voornaamste verantwoordelijkheden en taken bestaan uit het:
 •  verhelpen van storingen 
 •  bedienen van verschillende installaties 
 •  schoonhouden van de installatie, gebrouwen en werkomgeving
 •  intern transporteren van goederen m.b.v. een heftruck
 •  uitvoeren en naleven van interne procedures, processen en werkinstructies.

Om dit allemaal op een vlotte manier te kunnen uitvoeren beschik je nu al over de 
onderstaande kwalificaties en vaardigheden:
 •  Opleiding operator A of gelijkwaardig (MBO niveau 2)
 •  goede beheersing van de Nederlandse taal, in woord en geschrift
 •  ervaring in het werken in procesomgevingen
 •  goed kunnen samenwerken
 •  goede communicatievaardigheden
 •  nauwkeurig, netjes en zorgvuldig werken
 •  geen 9 tot 5 mentaliteit, bereid zijn om bij een storing over te werken wanneer nodig
 •  niet bang om vies te worden. 
 •   ervaring in het rijden op een heftruck 
  (met voorkeur in het bezit zijn van een heftruckcertificaat)

Ben je geïnteresseerd in deze functie 
solliciteer dan uiterlijk vóór 22 april 2022. 


