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Functiebeschrijving 

 
 

Identificatie van de functie: 

Groep / Afdeling:  AEC Titularis:  

Functie: Hoofdoperator-trainer Rapporteert aan: zie rapporteringslijst 

Locatie : Proeftuinstraat      Datum update v/d beschrijving:  

Niveau / Graad: C4-C5  

 
 

Doel van de functie: 

 Staat in voor de training, opleiding en begeleiding van de diverse continu ploegen, in het bijzonder van 
nieuwe personeelsleden. 
Staat in voor een continue opvolging van het proces, in assistentie bij het  manager AEC 
Past het IVAGO managementsysteem voor kwaliteit, milieu en welzijn toe. 

 
 

Dimensies: 

• Waarde van de installatie: 75 mio EURO 
vervangwaarde 

• Aantal medewerkers: 23 

Aantal te beheren werkinstructies: 26 
 

 
 

Resultaatgebieden: 

Staat in een staffunctie  in voor de training, opleiding en begeleiding van de verschillende continu ploegen en 
in het bijzonder van nieuwe personeelsleden. Stelt daarvoor, in samenwerking met de manager AEC, 
opleidingsplannen op en brengt deze in praktijk. Rapporteert aan de manager AEC welk personeelslid welke 
opleidingen gevolgd heeft, met het oog op het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Geeft feedback 
aangaande opleiding en competenties van de personeelsleden naar de manager AEC met het oog op 
eventuele bijsturing en bijscholing. 
 
Staat in voor het uiteenzetten van de van toepassing zijnde veiligheids- en milieu-instructies en ziet toe op 
de naleving hiervan. 
 
Volgt de verschillende procesparameters op en stuurt bij waar nodig. Zorgt voor een correcte rapportering 
van deze parameters aan de manager AEC 
 
Kijkt het logboek met aanpassingen in het proces, ingevuld door de ploegen, na, interpreteert de gegevens 
en neemt actie indien nodig. Geeft de nodige informatie door aan het departementshoofd AEC 
 
Staat mee in voor een optimaal en stabiel proces, onder meer bunkerbeheer. 
 
Werkt actief mee aan verbeteringsvoorstellen zowel wat betreft het proces als de wat betreft de installatie. 
Legt deze voorstellen voor en werkt ze uit. 
 
Staat in voor de realisatie en het beheer van de van toepassing zijnde werkinstructies. 

 

BPI’s: - Belangrijkste Prestatie Indicatoren  

(doen) naleven van de veiligheidsinstructies 
maximaal rentabiliseren (capaciteit) van de installatie binnen de grenzen van de installatie (naar veiligheid, 
milieu en kwaliteit) 
correcte feedback over competenties, opleiding en begeleiding 
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Competenties: 

• Jobkennis 
Kennis van processturing en procesbewaking 
Kennis van de processen en van de installatie 
Basiskennis elektriciteit en mechanica 
Lezen van technische schema’s en documenten 
 
 

• Integriteit en betrouwbaarheid 
Werkt steeds volgens de hem opgelegde instructies en procedures. 
Is steeds stipt en correct en brengt de hem opgelegde taken steeds tot een goed einde. 
Volgt de binnen IVAGO geldende veiligheidsregels, is veiligheidsbewust. 
Laat geen enkele afwijking in het proces voorbijgaan zonder deze te rapporteren. 
 

• Samenwerking  
Streeft als lid van een team steeds naar het optimaal functioneren van dit team, is een teamspeler. 
Gaat vriendelijk en behulpzaam om met alle collega’s en maakt hierbij geen onderscheid naar geloof, 
geslacht, ras of stand. 
 

• Communicatie 
Zorgt voor een duidelijke en tijdige rapportering van alle relevante informatie en eventuele afwijkingen m.b.t. 
het uitvoeren van zijn functie. 
Gebruikt de juiste informatiekanalen 
Kan op een duidelijke en assertieve manier zijn mening verwoorden. 
Kan ook complexe zaken op een duidelijke en verstaanbare manier uiteenzetten aan individuen en groepen 

 
 

Scholing en opleiding 

• Bij aanwerving 
Min hoger secundair of derde graad in een relevante technische richting 
5 jaar ervaring in de procesindustrie 
Ervaring in het begeleiden en coachen van groepen en individuen 
 

• Tijdens de loopbaan 
Volgt met succes een introductieprogramma over IVAGO en haar opdracht 
Volgt met succes interne en externe opleidingsprogramma’s als resultaat van de functioneringsgesprekken 
Blijft in functie van de technische evolutie een expert in zijn vakgebied. 
 

• Bij bevordering 
Voldoen aan statutaire voorwaarden 
Min hoger secundair onderwijs of derde graad in een technische richting 
5 jaar ervaring als procesoperator 
 

 

Hoofdcriteria evaluatie 

Kwaliteit 
Kwantiteit 
Houding: algemeen 
                leidinggevend 

 


