Saturn petcare BV te Hattem is een hoogwaardig productiebedrijf
gespecialiseerd in superieure diervoeding voor honden en katten.
Met 250 medewerkers en een uitgekiend machinepark zijn zij
doorgedrongen tot de top 6 van de wereld. Producten worden tailor made
ontwikkeld en onder private label geleverd aan afnemers in het retailkanaal.
Saturn petcare BV (onderdeel van Heristo AG) maakt een sterke groei door
en wil haar positie op het gebied van kwaliteit en innovatie verder
versterken. Het strategisch beleid is gericht op de continue ontwikkeling van
kennis bij hun medewerkers voor proces en techniek.

Process Engineer Utilities & Environment
(HBO/HTS) VERVULD
In deze brede procestechnische functie op niveau lever je een belangrijke bijdrage aan het duurzaam
en efficiënt inzetten van voorzieningen en utilities. Met jouw ideeën en (technische) kennis realiseer je
besparingen en reduceer je milieubelasting.
Je maakt deel uit van de onderhoudsgroep. Het team bestaat uit ca. 14 medewerkers en wordt
aangestuurd door de Manager Maintenance. Het machinepark van Saturn petcare BV is zeer divers
met machines op het gebied van vleesverwerking, afvullen en verpakken. Daarnaast zijn er
technische installaties ten behoeve van energie, water en luchtbehandeling. Een groot deel van de
processen vindt plaats in een geautomatiseerde werkomgeving waarbij gebruik gemaakt wordt van
diverse meet- en regelsystemen.
Jouw aandachtsgebieden:
1: Je bent verantwoordelijk voor optimaal werkende en goed onderhouden voorzieningen en utilities.
Denk bijvoorbeeld aan water, gas, elektriciteit, perslucht, stoom, emissies, koelinstallaties en
klimaatbeheersystemen.
Om deze optimale werking te realiseren en te behouden stel je utilities samen, analyseer je de
werkingen, (pre)engineer en wijzig je ze waar nodig. Bovendien doe je onderzoek naar processen
gericht op verbetering.
2: Je zorgt voor minimale belasting van het milieu en draagt bij aan de reductie/eliminatie van
verspilling van hulpbronnen zoals gas, water, stroom, perslucht en stoom.
Je werkt dan ook mee aan het opstellen en implementeren van het milieubeleid. Daarbij houd je de
voortgang en realisatie van het beleid goed in de gaten. Je onderhoudt het ISO 14001 en 50001
systeem. Dit met als doel om te voldoen aan de wettelijke verplichting en de beleidsambitie om
"Groen" te produceren.
Kortom, de werkzaamheden zijn zeer divers. Er is genoeg te doen en er is veel te leren.

"Een brede procestechnische functie, waarin je jezelf
verder kunt ontwikkelen."
Functie-eisen
In deze zelfstandige spilfunctie komt er van alles op je af. Je staat middenin de organisatie. Je legt
makkelijk contact met je collega's en je bent in staat om ze te overtuigen van jouw mooie plannen. Je
bent nieuwsgierig en je stelt continu de vraag ‘waarom'. Je gaat graag de diepte in en zet door. De
administratie houd je goed en zorgvuldig bij.
En verder:
Heb je een technische HBO opleiding afgerond, bijvoorbeeld een chemisch technologische,
procestechnische of werktuigbouwkundige richting
Heb je werkervaring opgedaan in de procesindustrie en/of voedingsmiddelenindustrie en ben je
toe aan de volgende stap in je carrière
Heb je affiniteit met milieu, energie en utilities
Ben je bekend met de systemen ISO 14001 en ISO 50001
Is het een pre als je bekend bent met de Lean/ Six Sigma filosofie

Aanbod
Saturn petcare BV kent een open en informele werksfeer. Je treedt direct in dienst bij Saturn petcare
BV. Gaat het goed van beide kanten, dan heb je uitzicht op een vast dienstverband. Voor deze
uitdagende en afwisselende functie in dagdienst ontvang je een salaris tussen €2758 - €3887 bruto
per maand o.b.v. 40 uur per week (afhankelijk van kennis en ervaring) aangevuld met een goed
pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast krijg je alle mogelijkheid om jezelf verder te
ontwikkelen door vakinhoudelijke ondersteuning in de praktijk en middels opleidingen. Denk
bijvoorbeeld aan een inhoudelijke opleiding op het gebied van afvalwatersystemen.
Voldoe je niet helemaal aan het profiel? Reageer gerust! Er zijn voldoende
ontwikkelingsmogelijkheden.

Reageren
Saturn petcare BV heeft er voor gekozen deze vacature op exclusieve basis bij Professionals in Food
uit te zetten. Wij nemen daarom de volledige werving en de eerste selectie voor onze rekening.
Geïnteresseerd in deze functie? Solliciteer dan snel via de solliciteer online optie. Graag ontvangen
wij je cv in Word-format (niet verplicht), zodat wij deze efficiënt kunnen verwerken in onze systemen.
Het spreekt voor zich dat wij jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. Wij reageren altijd binnen vijf
werkdagen op jouw sollicitatie en als er een match is, bespreken we dan ook nadere ins en outs met
betrekking tot onze opdrachtgever.

Na een eerste telefonische selectie nodigen we je uit voor een sollicitatiegesprek op ons kantoor.
Tevens gaan we -na jouw toestemming- referenties na. Op basis van onze bevindingen brengen we
nader verslag uit aan de opdrachtgever Saturn petcare BV. Daar volgen nog maximaal 2 gesprekken
en een assessment (Persoonlijk Profiel Analyse via internet).
Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Ellis Hulshorst, Vestigingsmanager via
het telefoonnummer 085 1050126. Wij staan je graag te woord.
Ambieer je een baan in de levensmiddelenindustrie, maar is deze positie het net niet voor jou?
Professionals in Food bemiddelt in heel Nederland voor productmanagers, accountmanagers,
medewerkers binnendienst, productontwikkelaars, auditors, kwaliteitsmanagers,
kwaliteitsmedewerkers, productiemanagers, procestechnologen, laboranten en analisten in de
levensmiddelenindustrie. Past een dergelijke rol jou goed? Kijk dan snel op onze website en stuur
ons een open sollicitatie!
Volg Professionals in Food ook op LinkedIn en blijf op de hoogte van het nieuws en onze vacatures.

Overzicht
Locatie
Overijssel
Ervaring
Medior
Uren per week 40

SOLLICITEER

BEKIJK VACATURE ONLINE

Wanneer de vacature niet meer onder de gekoppelde URL geadverteerd staat dan kom je direct op
onze overzichtspagina met vacatures uit. Mogelijk vind je daar alsnog de vacature onder een nieuwe
URL. Anders is de vacature inmiddels verlopen.

Contactpersoon
Ellis Hulshorst
Operationeel Manager
085 105 01 26
e.hulshorst@professionalsinfood.nl
"Sinds 2006 ben ik werkzaam in de arbeidsbemiddeling. Ik heb mij altijd
ingezet voor professionals actief in de voedingsmiddelenindustrie en de
laboratoriumbranche. En dat ik nog steeds met veel plezier! Kan ik mogelijk
iets voor je betekenen? Graag kom ik met je in contact."

