N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij
Onze Maatschappij exploiteert twee pijpleiding systemen en verzorgt het transport van ruwe olie en olieproducten
vanuit het Europoort gebied naar Duitsland. In Pernis bevindt zich ons pompstation voor het productensysteem
waarmee olieproducten verder worden gepompt. In Venlo bevindt zich ons tankpark waar ruwe olie in tanks wordt
opgeslagen voordat deze verder naar de eindbestemmingen wordt verpompt. Tevens bevindt zich op onze locatie
te Venlo de controlekamer voor het ruwe olie systeem.
Voor onze locatie in Venlo, zijn wij op zoek naar een
Controlroom Operator

Doel van de functie is het bedienen, controleren en bewaken van het ruwe oliesysteem volgens de
geldende kwaliteitsnormen, milieu- en veiligheidsaspecten tegen optimale kosten.
Taken en verantwoordelijkheden
•
•

•

•

Preventief onderhoud en inspectie
- Voorkomen van storingen.
- Het tijdig vaststellen van onregelmatigheden en afwijkingen in de installatie.
Proces controle en bediening van het ruwe oliesysteem
- Zorgen voor continuïteit van het complete ruwe olieproces volgens wettelijke eisen en in- en externe
procedures/voorschriften.
- Zorgen voor een juiste kwaliteits- en kwantiteitsafhandeling bij inname, tussenopslag en aflevering van
ruwe oliebatches.
Risico- en calamiteitenbeheersing
- Voorkomen en signaleren van risicovolle situaties.
- Opstarten en coördineren van alarmprocedures bij calamiteiten zodat te allen tijde het veilige transport
van ruwe olie gewaarborgd is.
Procesadministratie
- Bijhouden van alle relevante administratie t.b.v. ploeg- en procesactiviteiten.

De werkzaamheden worden, in teamverband, verricht in volcontinudienst (2/2/2- 5-ploegenrooster)
Functie-eisen
• MBO-opleiding technische vakrichting, VAPRO B/C of gelijkwaardig;
• Bekendheid met automatisering en petrochemische industrie;
• Kennis van de Duitse taal in woord en geschrift;
• Rijbewijs B-E;
• Woonachtig in de omgeving van Venlo of bereid zijn zich daar te vestigen.
Arbeidsvoorwaarden
RRP biedt je een zelfstandige baan in een klein team met een grote diversiteit aan werkzaamheden.
Door diverse opleidingen en cursussen bieden we je de mogelijkheid jouw vakkennis verder te ontwikkelen.
Daarnaast bieden we je een competitief salaris met aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals o.a. een
13e en 14e maand, goede bonusregeling en uitgebreide verlofregelingen.
Sollicitatie-informatie
Is na het lezen van bovenstaand profiel jouw interesse gewekt, stuur dan jouw CV inclusief pasfoto en je motivatie,
uiterlijk 30 november 2020 naar recruitment@rrpweb.nl
Wens je zelf aanvullende informatie omtrent functie & mogelijkheden neem dan contact op met Frank Schroën,
Manager Operations, telefonisch bereikbaar via 077-320 15 33 of via email (fsc@rrpweb.nl).
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

