
Coke Handling Shift 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 Shift Supervisors 

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 in 

een vijf ploegensysteem de leiding neemt over een operationele shiftploeg (max. 4 

personen) om de geproduceerde coke op een efficiënte en veilige manier vanuit de coke 

drums naar de scheepsbelading te loodsen. U werkt nauw samen met het operationele team 

van ESSO. U bent iemand met verantwoordelijkheidszin en een ownership naar de installaties 

waarmee u moet werken. Veiligheid en kwaliteit zijn uw eerste drijfveren. 

Meer weten over Coke Handling en Delayed Coker Units? Klik op deze link. 

Taken en verantwoordelijkheden: 

 

 Uitvoeren van alle taken als  FLS (= First Line Supervisor) binnen het LPS (= Loss 
Prevention System) veiligheidssystem. 

 Voorbeeldfunctie op alle domeinen binnen zijn shift. 

 Aansturen, begeleiden en coachen van de Coke Handling Operators van zijn shift. 

 Beoordelen van de inzet, ontwikkeling, veiligheidsinstelling en de doorgroei van zijn 
Coke Handling Operators en advies hierover formuleren aan de Operations Supervisor. 

 Formele overdracht doen met ESSO aan de hand van een overgangschecklijst voor 
vrijgave van een coke drum om cokes te snijden. 

 Formele overdracht doen met ESSO aan de hand van een officiële overgangschecklijst 
voor teruggave van een coke drum om opnieuw in het productieproces te schakelen. 

 Toezicht houden dat de Coke Handling Operators de ter beschikking gestelde installaties 
behandelen als een goede huisvader. 

 Inspringen en assisteren in de uitvoering van de hoofdactiviteiten van operations volgens 
noodzaak en shiftbezetting. 

 Visueel herkennen van de belangrijkste cokes types (shot coke en sponge coke). 

 Zorgen dat de genomen cokesstalen naar het labo van ESSO gebracht worden. 

 Toezicht houden op een goede housekeeping in de installaties binnen zijn shift en 
aansturen van de nodige acties hierop. 

 Assisteren van de Coke Handling Operators bij bepaalde taken (hoofdzakelijk buiten de 
gewone daguren). Niet limitatieve lijst: 

o Reinigen/wisselen van strainers. 
o Uitgebreidere controletaken op de coke handling installaties (incl. werking van 

eindeloop-, nood- en noodtrekschakelaars) a.d.h.v. checklijsten en doorgeven 
van eventuele actiepunten aan de OS. 

o Bedienen van de vacuümwagen voor dringende reinigingswerken. 
o Bedienen van de verreiker voor reinigingstaken. 

 Voorstellen van verbeterpunten binnen de operationele handelingen. 

 Opstellen van een dagelijks shiftrapport. 

 Overdracht van de shift met de Coke Handling Shift Supervisor van de vorige en de 
volgende shift. 

 
 
 
 
 
 



Profiel: 
 

 U bent punctueel, zorgzaam en hebt een teamspirit en kan uw ploeg goed coachen 

 U bent leergierig en bereid de nodige opleidingen te volgen 

 Na de specifieke opleidingen kent u de operationele functies goed en kan u de Coke 
Handling Operators ondersteunen in hun job 

 Veiligheid is een verworven recht en u straalt dit uit naar uw mensen 

 U hebt een voorbeeldfunctie op alle gebied 

 U hebt een technische achtergrond (mechanica, elektromechanica, automechanica, …) 
of bent gelijkwaardig door ervaring 

 U beschikt over een VCA certificaat of bent bereid dit te behalen  

 U bent Nederlandstalig en beheerst de Engelse taal goed 

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 en diverse opleidingen risicovolle 
taken volgens VCA 

 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  

 Een vijf ploegensysteem waar een mooi evenwicht gevormd wordt tussen werk en uw 
sociale leven. 
 

 
 
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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