
Coke Handling Operations Supervisor 

Voor onze nieuwe “Coke Handling” activiteit op de werf van ESSO Raffinaderij Antwerpen is 

HCO (dochteronderneming van de HCI groep) op zoek naar Coke Handling Operations 

Supervisor om de coke handling te verzorgen op de nieuwe Delayed Coker Unit.  

U zal op de werf ESSO Antwerpen tewerkgesteld worden in een dynamisch team waarin u de 

leiding neemt over vijf shiftploegen om de geproduceerde cokes vanuit de coke drums naar 

de scheepsbelading te loodsen. U werkt nauw samen met het operationele team van ESSO 

en rapporteert direct aan de business unit manager. U bent iemand met de nodige 

verantwoordelijkheidszin. U heeft de nodige kennis opgebouwd over de installaties waarmee 

uw mensen moeten werken. Veiligheid en kwaliteit zijn uw eerste drijfveren. 

Taken en verantwoordelijkheden: 

 Aansturen van de operationele organisatie van de Coke Handling Contractor. 

 Voorbeeldfunctie op alle domeinen binnen de operationele organisatie van de Coke 
Handling Contractor. 

 Afstemmen met de Mechanical Supervisor hoe de herstellingen en onderhoudstaken 
kunnen ingepland en uitgevoerd worden. 

 Analyseren van de voorstellen tot verbetering binnen het operationele gebeuren en 
bespreken met de Business Unit Manager. 

 Reviseren en up-to-date houden van de operationele procedures. 

 Bespreken van de beoordelingen van de Coke Handling Operators met de Coke Handling 
Shift Supervisors en verder bespreken met de Business Unit Manager. 

 Deelnemen aan networking events binnen de DCU netwerken en vakorganisaties. 

 Deelnemen aan de dagelijkse coördinatiemeeting met ESSO. 

 Budgetvoorstellen voor het operationele deel opmaken en voorstellen aan de Business 
Unit Manager. 

 Uitvoeren van de nodige rondgangen op de werkvloer. 
 
Profiel: 

 Opleiding Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA)  

 Minimum Bachelor Elektromechanica of gelijkwaardig door ervaring. 

 Minimum 5 jaar ervaring in de chemie of de petrochemie. 

 Grondige kennis van Microsoft Office (MS Outlook, MS Word, MS Excel, MS Powerpoint). 

 U bent Nederlandstalig en beheerst de Engelse taal goed 

 Ervaring met leiding geven 

Ons aanbod:  

 Een uitdagende job in een stabiele werkomgeving binnen de HCI groep, waar ruimte is 
voor initiatief, verantwoordelijkheid en persoonlijke ontwikkeling  

 Een doorgedreven specifieke operationele opleiding 

 U komt terecht in een dynamisch team met korte communicatielijnen  

 Een aantrekkelijk salarispakket dat gebaseerd is op uw ervaring en kennis, aangevuld 
met extralegale voordelen  

 

Gelieve je sollicitatie te richten aan linda.de.schrijver@hci.be of telefonisch 03/665.20.00 

en vragen naar Linda De Schrijver. 
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