HOOFD VAN DE AFDELING EXPLOITATIE - WATERZUIVERINGSSTATION

AQUIRIS, een dochteronderneming van de internationale groep VEOLIA, is een
waterzuiveringsstation dat het afvalwater van 1,3 miljoen inwoners uit het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en het Vlaamse Woluwebekken behandelt. Dankzij de expertise van VEOLIA Water en
gedreven door haar maatschappelijke betrokkenheid, zet AQUIRIS zich volledig in voor de opdracht
die haar is toevertrouwd: enerzijds draagt AQUIRIS bij tot het respect voor het milieu en de
bescherming van de gezondheid van de inwoners en anderzijds stimuleert ze op lokaal niveau de
menselijke, technologische en economische ontwikkeling.
De afdeling
De afdeling Exploitatie bestaat uit 22 personen. Het hoofd van de afdeling Exploitatie rapporteert
rechtstreeks aan de directie van AQUIRIS.
Taken
Operationele taken:
●

●
●
●
●

●

Vastlegging en opvolging van de stuurinstructies van de waterbehandelingssystemen, met
inachtneming van de beperkingen van de milieuvergunning, gesteund door het laboratorium
en in nauwe samenwerking met de andere operationele diensten
Toezicht op en technische ondersteuning van de teamleiders van afdeling Exploitatie
Analyse van de werking en voorstel voor functionele verbetering van de installaties
Toezicht op de werking van de waterzuiveringsinstallaties, de slibbehandeling en opvolging
van de operationele en energieprestaties aan de hand van indicatoren
Leidt de teams van de afdelng Exploitatie en wijst hen op het belang van hun handelingen
voor de energieprestaties (controle van de belangrijkste parameters, indicatoren en
doelstellingen)
Zorgt ervoor dat wettelijke en reglementaire bepalingen worden nageleefd

Managementtaken:
●

●

Met de steun van de coördinator van de ploegendienst is hij verantwoordelijk voor de afdeling
Exploitatie van AQUIRIS:
o Beheer van en toezicht op het personeel van de afdeling;
o Beheer en technische controle van de apparatuur;
o Beheer en begrotingscontrole van de afdeling.
Toepassen en afdwingen van het kwaliteits-/veiligheids-/milieu-/energiesysteem
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Aanvullende activiteiten
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

De bedienings- en exploitatiehandleidingen controleren
De exploitatiedocumenten opstellen of aanpassen ter attentie van het personeel van
Exploitatie
De gegevens die in de FACTOR-exploitatiesoftware zijn ingevoerd, controleren
Maandelijkse en jaarlijkse technische rapporten opstellen/controleren
Interventies op werken in uitvoering coördineren
Deelnemen aan de follow-up van interventieverzoeken op apparatuur (CMMS)
Deelnemen aan de opleiding van de operationele teams
Deelnemen aan het back-upteam
Actief deelnemen aan de ontwikkeling van het geïntegreerd beheersysteem
De operationele stuurgroep leiden van de afdeling Exploitatie
Meewerken aan cross-functionele verbeteringsprojecten

Kenmerken en criteria van de functie
●
●
●
●
●
●

Goede interpersoonlijke vaardigheden, teamgeest
Overdrachtscapaciteit
Reactiviteit
Beschikbaarheid
Zin voor initiatief
Nauwgezet

Gezocht profiel - Vereiste vaardigheden
Ervaren ingenieur.
Minstens 6 jaar ervaring in de exploitatie van een waterzuiveringsstation.
Heel goed niveau van de Franse taal, mondeling en schriftelijk.

Loon
Aantrekkelijk
Soort contract & schema
Voltijds contract van onbepaalde duur
Status
Bediende
Om te solliciteren, stuurt u uw cv en motivatiebrief naar: patrizia.pero@veolia.com
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