Wil jij deel uit maken van een duurzaam bedrijf en meewerken aan een circulaire toekomst?
Binnen QCP zijn we nu op zoek naar een:
Shift Supervisor in 5-ploegen
Voor deze functie zijn we op zoek naar een betrokken collega die als Shift Supervisor (SSV) aan de slag
gaat met het produceren van hoge kwaliteit circulaire polymeren (PE en PP) en bijdraagt aan een
ambitieuze werkomgeving. Als Shift Supervisor rapporteer je aan de (Assistant) Operations Manager.
Jouw uitdaging
Als Shift Supervisor ben je verantwoordelijk voor het aansturen van je team. Dit team (ploeg) bestaat uit +/6 medewerkers. In de rol van Shift Supervisor ondersteun jij de (Assistant) Operations Manager in het
productieproces en vorm je de brug naar je collega operators in de ploeg. Op het gebied van veiligheid hou
je je rug recht en geef je altijd het goede voorbeeld. Omdat QCP een startend bedrijf is zul je, net zoals je
collega’s nu, je mouwen mee moeten opstropen.
Jouw taken
• De QCP-gedragscode te leven en het QCP VGM beleid uit te dragen;
• Te allen tijde de operatie veilig te laten verlopen en daarin zelf het voorbeeld te geven;
• Als Bhv’er op te treden bij calamiteiten;
• Zorg te dragen dat de productkwaliteit steeds gewaarborgd is door het productieproces en het
proces van kwaliteit analyse te bewaken;
• De productie lijnen maximaal stabiel te laten produceren tegen de dan laagst mogelijke kosten;
• Van de ploeg een succesvol team te maken door deze continue te motiveren veiligheid, kwaliteit,
capaciteit en kosten te verbeteren en gestelde doelen te halen;
• De competenties van de collega’s op de ploeg nodig voor het halen van de doelen te ontwikkelen
door dagelijkse coaching en opleiding;
• Jaarlijks beoordelingsgesprekken voor te bereiden en te voeren op basis van gehaalde doelen en
de daarvoor benodigde competenties;
• Zorg te dragen voor een goede sfeer met de andere ploegen en afdelingen zodat samenwerken
optimaal verloopt;
• Op te treden als eigenaar van het proces naar de eigen onderhoudsafdeling en ook naar externe
firma’s bij werkzaamheden aan het proces;
• Het productieproces veilig en schoon op te leveren als daaraan gewerkt moet worden door derden.
Geplande en ongeplande werkzaamheden te coördineren;
• Te controleren of derden zich houden aan de voorschriften gesteld in de werk vergunning of veilig
werk instructie, denk daarbij ook aan LoToTo en LMRA;
• Te controleren of werkzaamheden technisch correct zijn uitgevoerd door het proces te testen en
ervoor zorg te dragen dat de werkplek opgeruimd wordt achtergelaten, dan pas het proces vrij te
geven en de uitvoerende partij te laten gaan;
• Als meewerkend voorman op te treden en met de collega’s op de ploeg mee te werken in alle
proces delen te weten Inbound, Preparation, Extrusion en Outbound;
• Professioneel rapportage te voeren in het wachtboek en in het onderhoudsmanagement-systeem,
daarnaast de dienst altijd professioneel over te dragen aan de opkomende ploeg.
Jouw profiel
Om deze veelzijdige functie goed te kunnen vervullen vragen wij het volgende:
• Uitstekende leidinggevende capaciteiten;
• Ervaring met het managen veiligheid en het toepassen van veilig werkprocessen;
• Goed gevoel voor techniek en een technische afgeronde opleiding op mbo/hbo-niveau, bij voorkeur
richting mechanische techniek, besturingstechniek, werktuigbouwkunde of Vapro B;
• Aantoonbare kennis en werkervaring met industriële processen, goed inzicht in productie- en
ervaring met verbeterprocessen;
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Aantoonbare kennis en ervaring laboratoriumanalyse apparatuur ten behoeve kwaliteit
waarborging;
Uitstekende communicatieve vaardigheden, kennis van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal en
zich goed kunnen uitdrukken in woord en geschrift;
Bereidheid om te werken conform een 5 ploegenrooster;
VCA VOL en BHV-certificaat zijn verplicht (eventueel te behalen of herhalingscursus bij
indiensttreding).

Jouw competenties
Leidinggeven, analyserend en conceptueel vermogen, ontwikkelen van een succesvol team, samenwerken,
vakinhoudelijke kennis en vaardigheden, effectief communiceren, probleemoplossend vermogen zijn
basiscompetenties binnen deze functie welke benodigd zijn. Verder zijn veiligheidsbewustzijn,
kostenbewustzijn, kwaliteitsbewustzijn en capaciteitsbewustzijn organisatie brede competenties welke zeer
belangrijk zijn binnen QCP. Voor deze specifieke vacature geldt verder dat je zowel energiek, gedreven,
gedisciplineerd als stressbestendig bent.
Ons aanbod
Wij bieden een innovatieve en uitdagende baan in een moderne plant bij een organisatie die heel bewust een
bijdrage levert aan een schonere wereld door zowel energiebesparing als vermindering van de wereldwijde
CO2-uitstoot. Wij bieden daarnaast veel mogelijkheden voor persoonlijke inbreng en groei in een open en
uitdagende sfeer. Daarnaast bieden wij bij deze functie passende, marktconforme primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Interesse?
Neem voor meer informatie contact op met Marielle Wiertz of Patricia Bonten via telefoonnummer
045-4200300 of mail je vraag naar qcp@vandaagpersoneelsdiensten.nl
Wil je direct solliciteren op deze functie? Mail dan jouw CV en een heldere motivatie, o.v.v. 'Sollicitatie - Shift
Supervisor', naar qcp@vandaagpersoneelsdiensten.nl.

