VACATURE PROCESOPERATOR
WIE ZIJN WIJ?
GRASSA! is een jonge en snel groeiende organisatie die zich richt op bioraffinage.
Met haar mobiele raffinagemachine haalt GRASSA! veel méér uit gras en gewas:
hoogwaardige, eiwitrijke veevoeding én een goede bestemming voor de
reststromen. Zo dragen we bij aan een duurzame agrarische sector, een groene
samenleving en een circulaire economie. GRASSA! is gevestigd in het Bio Treat Center
te Venlo.
DE VACATURE
Om onze mobiel bioraffinagemachine – de GRASSA! Trailer – te bedienen is GRASSA!
op zoek naar een Procesoperator, voltijd. Ga jij uitdagingen niet uit de weg, ben je
flexibel en heb je een hart voor duurzaamheid? Dan ben jij misschien de persoon die
wij zoeken.
WAT GA JE DOEN?
Jij bent het visitekaartje van Grassa, als operator van onze mobiele raffinagemachine.
Tot en met november voert Grassa met de trailer raffinageproeven uit op diverse
locaties, bij verschillende klanten en met verschillende groene producten. De
procesoperator stuurt het proces van de installatie en heeft contact met de klant op
locatie. Je vult de installatie met een laadschop of kniklader en het voert
gecontroleerd het product af. Ook voer je eenvoudige onderhoudswerkzaamheden
uit, zoals het smeren en schoon houden van de installatie. Je zorgt dat er regelmatig
monsters van diverse plantaardige producten genomen kunnen worden. Ten slotte
werk je in de wintermaanden, als de installatie niet draait, bij machinebouwer Heidro
in Panningen mee aan de volgende generatie raffinagemachine.
HEB JIJ HET IN JE?
Ben jij onze perfecte kandidaat, enthousiast en zelfstandig, die graag in de
buitenlucht werkt en affiniteit heeft met techniek?
We zoeken iemand die – als visitekaartje van Grassa – netjes werkt en over goede
sociale vaardigheden beschikt. Een technische opleiding en/of ervaring is een pre.
Aangezien de installatie zich verplaatst binnen en buiten Nederland, wordt gevraagd
of je bereid bent om in de omgeving van de installatie te overnachten. Het werk
gebeurt vooral overdag van maandag tot en met vrijdag, maar we verwachten geen
9-tot-5-mentaliteit.

WAT BIEDEN WIJ JOU?
Je krijgt een grote mate van zelfstandigheid en hebt direct contact met klanten.
GRASSA! biedt een groene werkomgeving met de nadruk op duurzaamheid. Het is
een sterk groeiende en lerende organisatie.
We bieden een contract voor 6 maanden met de mogelijkheid tot verlenging. De
arbeidsvoorwaarden zijn marktconform.
GEÏNTERESSEERD?
Herken jij jezelf in het bovenstaande en wil jij bijdragen aan ons succesverhaal? Dan
ontvangen wij graag jouw cv en motivatie via vacatures@grassa.nl.
Voor meer informatie kun je terecht op onze website www.grassa.nl.
Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar Ad Crommentuijn via ad@grassa.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

