Coke Handling Operator
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 Operators om de coke
handling te verzorgen op de nieuwe Delayed Coker Unit.
Je zal op de werf ESSO Antwerpen tewerkgesteld worden in een dynamisch team waarin je in
een vijf ploegensysteem een of meerdere operationele functies zal uitvoeren om de
geproduceerde coke vanuit de coke drums naar de scheepsbelading te loodsen. Je werkt nauw
samen met het operationele team van ESSO. Je bent iemand die zorg draagt voor de installaties
waarmee je moet werken. Veiligheid en kwaliteit zijn jouw eerste drijfveren.
Er zijn 3 operationele functies binnen de Coke Handling:
Taken en verantwoordelijkheden:
•

Coke Cutter (functie 1):
o Beheersen van de snijtechnieken om cokes te snijden uit coke drums m.b.v. de vaste hogedruk
water boorinstallatie;
o Basis trouble shooting op de cokes snij-installatie;
o Basis onderhouds- en smeerwerken van de cokes snij-installatie;
o Dagelijkse check van de installatie vóór aanvangen van een snij-operatie;
o Housekeeping van de zone van de cokes snij-installatie;
o Assisteren bij opkuisacties in de gehele installatie;
o Assisteren van de Cokes Barge Loading Operator;
o Voorstellen van verbeteringen bij de snijactiviteiten.

•

Coke Crane Operator (functie 2):
o Werken met een moderne rolbrugkraan:
▪ Uitvoeren van een dagelijkse check van de rolbrugkraan voor aanvang van de werken aan de
hand van een checklijst;
▪ Basis smeerwerken aan de rolbrugkraan;
▪ Cokes uit de pit op de pad leggen;
▪ Cokes verplaatsen in de pad t.b.v. het afkoelen van de cokes volgens vastgelegde patronen;
▪ Cokes uit de pad scheppen en in de trechter lossen voor de scheepsbelading;
▪ Wisselen van de grijpklauw op de onderhoudszone voor de kraan;
o Visueel herkennen van de belangrijkste cokes types (shot coke en sponge coke);
o Housekeeping van de zone van de rolbrugkraan;
o Assisteren bij opkuisacties in de gehele installatie;
o Assisteren van de Cokes Barge Loading Operator en/of de Cokes Cutter;
o Voorstellen van verbeteringen bij de Coke Handling met de rolbrugkraan;

•

Coke Barge Loading Operator (functie 3):
o Controle, invullen en aanvullen van de scheepsbeladingspapieren;
o Briefen van de schippers over de regels op het terrein van Esso aan de hand van een EMA
standaard document;
o Controle van het ruim samen met de schipper;
o Laden van het binnenschip met de scheepsbeladingsinstallatie in samenspraak met de schipper;
o Beoordelen van de beladingsgraad van een binnenschip aan de hand van de diepgang van het
schip (scheepsijking);
o Werken met industriële installaties (conveyors, crusher, …);
o Basis onderhouds- en smeerwerken aan de industriële installaties;
o Nemen van cokesstalen m.b.v. de staalnamemachine;
o Visueel herkennen van de belangrijkste cokes types (shot coke en sponge coke);

o
o
o
o
o

Housekeeping van crusher building, de conveyors, de torens en de barge loading installatie;
Assisteren bij opkuisacties in de gehele installatie;
Assisteren van de Coke Cutter;
Voorstellen van verbeteringen bij de barge loading en het transport van de cokes naar de barge
loader;
Extra taken buiten de daguren en op zondagen i.s.m. de Shift Supervisor (niet limitatieve lijst):
▪ Reinigen/wisselen van strainers;
▪ Uitvoeren van een uitgebreide controle van het volledige transportsysteem (vanaf de
hopper t.e.m. de barge loader) a.d.h.v. checklijsten;
▪ Uitvoeren van een uitgebreide controle van het coke cutting systeem a.d.h.v. checklijsten;
▪ Uitvoeren van meer doorgedreven housekeepingactiviteiten i.f.v. de noodzaak.

Profiel:
•
•
•
•
•
•

Je bent punctueel, zorgzaam en hebt een teamspirit;
Je bent leergierig en bereid de nodige opleidingen te volgen;
Veiligheid is voor jou een verworven recht;
Je hebt bij voorkeur een technische achtergrond (mechanica, elektromechanica, automechanica, …)
of bent gelijkwaardig door ervaring;
Je beschikt over een VCA certificaat of bent bereid dit te behalen;
Je bent Nederlandstalig en hebt noties van de Engelse taal.

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;
Je komt terecht in een dynamisch team met korte communicatielijnen;
Een aantrekkelijk salarispakket dat gebaseerd is op jouw ervaring en kennis, aangevuld met
extralegale voordelen;
Een vijf ploegensysteem waar een mooi evenwicht gevormd wordt tussen werk en je sociale leven.

Geïnteresseerd in deze vacature? Neem dan contact op via: hco@hci.be, via +32(0)3/665.20.00

