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Functiebeschrijving 

 
 

Identificatie van de functie: 

Groep / Afdeling:  AEC Titularis:  

Functie: procesoperator in opleiding Rapporteert aan:zie rapporteringslijst 

Locatie : Proeftuinstraat      Datum updatet v/d beschrijving: Raad van 
Bestuur 15/11/2017 

Niveau / Graad: C1  

 
 

Doel van de aan te leren functie: 

 Staat in voor het veilig en correct uitvoeren van de taken met betrekking tot het verbrandings-en 
energierecuperatieproces tijdens zijn shift, controleert en beoordeelt de procesparameters en de 
emissienormen. 
Past het IVAGO managementsysteem voor kwaliteit, milieu en welzijn toe. 

 
 

Dimensies: 

• Ca 17 MWth per uur en per lijn  

• genereert ca 20 ton stoom/uur en per lijn 

• werken in een volcontinu ploegenstelsel 

• waarde van de installatie: 75 mio EURO 
vervangwaarde 

 

 
 

Aan te leren resultaatgebieden: 

Verzekert de veilige werking van de installatie en meldt alle abnormale situaties tijdens zijn shift en werkt 
volgens de voorgeschreven instructies en procedures. 

• Neemt corrigerende acties indien werking- en/of milieuvergunningsvoorwaarden in gedrang komen. 

• Voorkomt storingen van de installatie 

• Verzekert bij afwezigheid van de ploegmedewerkers een tijdige voeding naar de installatie en afvoer 
van de restproducten 

• Volgt de homogeniteit van het afval op en stuurt bij waar nodig. 
Volgt de procesparameters op, beoordeelt deze en voert, indien nodig correcties uit volgens vastgestelde 
procedures en voorschriften.  

• Bewaakt de emissieparameters en ziet toe op de beschikbaarheid van de gegevens. 

• Beantwoordt alle alarmen en voert de alarmprocedures uit. 

• Stopt de installatie of de deelinstallatie in geval van nood volgens de procedure 
Staat in voor de bewaking van de installaties via camerabewaking en controlerondes. 
Staat in voor een juiste informatieoverdracht naar collega’s van de volgende ploeg. 
Doet voorstellen tot verbetering, legt deze voor en helpt bij de uitvoering ervan 
Staat, als lid van het volledige team, mee in voor de veiligheid, orde en netheid van de gehele installatie en 
van de eigen werkplek en vergrendelt deelinstallaties op een veilige manier volgens de voorziene 
werkinstructie. Draagt zowel als lid van het team en als individu zorg voor de hem toegewezen middelen en 
materiaal als een goede huisvader.  Draagt steeds de hem toegewezen persoonlijke beschermingsmiddelen.  
Is  buiten de normale openingsuren van IVAGO, het aanspreekpunt voor de totale site en is dan 
verantwoordelijk voor alle operaties, energie, opslag en nutsvoorzieningen. Neemt, indien nodig, bewarende 
of corrigerende acties om alle installaties te beschermen.  

• Contacteert de verantwoordelijken van andere diensten indien nodig en volgt hun instructies op 

• Contacteert en begeleidt de hulpdiensten bij ongeval. 

• Communiceert met het dienstdoende personeel van UZGent bij problemen en disfuncties van 
stoomlevering. 

• Voert in dagdienst onderhoudstaken uit in het kader van het preventief onderhoudsprogramma. 
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BPI’s: - Belangrijkste Prestatie Indicatoren  

Betrouwbaarheid van de installatie op procesniveau 
Noodstop 
Onderbrekingen in de energievoorzieningen 
Naleven van veiligheidsinstructies 
Naleven van proces- en vergunningsparameters 
Productievolume tonnage verbrand afval 
Stoomproductie 
 

 
 
 

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 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, ras of 
functie. 
 

• 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. 

 

Scholing en opleiding 

• Bij aanwerving 
Minimaal hoger secundair of derde graad 
Minstens een eerste werkervaring. 
 

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

 

Hoofdcriteria evaluatie 

Kwaliteit 
Kwantiteit 
Houding: algemeen 
 

 


