Coke Handling Maintenance Supervisor
Voor onze nieuwe “Coke Handling” activiteit op de werf ESSO Raffinaderij Antwerpen is HCO
(dochteronderneming van de HCI groep) op zoek naar een Maintenance Supervisor om het
onderhoud op de coke handling installaties 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 2 Mechanische Techniekers en 2 Cleaners om het dagelijkse onderhoud
van de coke handling installaties te verzorgen. Een sterke nadruk wordt gelegd op preventief
onderhoud. U werkt nauw samen met het onderhoudsteam van ESSO. U bent iemand met
verantwoordelijkheidszin en een ownership naar de installaties en arbeidsmiddelen waarmee
u en uw mensen moeten 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) van het LPS veiligheidssysteem
(=Loss Prevention System) binnen de maintenance organisatie
Voorbeeldfunctie op alle domeinen binnen de maintenance organisatie van de Coke
Handling Contractor.
Beoordelen van de inzet, ontwikkeling, veiligheidsinstelling en de doorgroei van zijn
Mechanische Techniekers en Cleaners en advies hierover formuleren aan de Operations
Supervisor.
Coördineren en optimaliseren van het preventief onderhoudsprogramma van de
installaties.
Coördineren van de herstellingen en ze afstemmen met de Operations Supervisor.
Oproepen van techniekers van de servicecontracten van leveranciers van bepaalde
installaties (Kone Cranes, Ruhr Pumpen, …) voor complexere herstellingen en storingen.
Analyseren van de verbetervoorstellen van de Mechanische Techniekers en bespreken
met de Business Unit Manager.
Reviseren en up-to-date houden van de onderhoudsprocedures.
Stockbeheer van (kritische) spare parts en bestellingen plaatsen waar nodig.
Toezicht houden dat de Mechanische Techniekers en Cleaners de ter beschikking gestelde
installaties en arbeidsmiddelen behandelen als een goede huisvader.
Deelnemen aan networking events binnen de DCU netwerken.
Ingeschakeld in het wachtsysteem.
Budgetvoorstellen opmaken voor het onderhoudsgedeelte en voorstellen aan de Business
Unit Manager.

Profiel:








U beschikt over certificaat Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA) of
bent bereid dit te behalen
TSO Elektromechanica of Mechanische (vormgevings)technieken of Elektrische
installatietechnieken of Elektriciteit-elektronica of gelijkwaardig door ervaring.
Ervaring in de chemie of de petrochemie is een pluspunt.
Minimum 5 jaar ervaring met transportsystemen (conveyors, rolbruggen, …).
Grondige kennis van Microsoft Office (MS Outlook, MS Word, MS Excel, MS Powerpoint).
U bent Nederlandstalig en beheerst de Engelse taal goed.
U bent bereid om in een wachtsysteem te werken.

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 technische opleiding over de installaties
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.

