Wij zoeken voor onze locaties in Bleiswijk een enthousiaste Locatieverantwoordelijke.
Affiniteit voor organisatie met technisch inzicht!
Over TBM:
TBM Europe is opgericht in 2013 en ontwikkelt, bouwt en exploiteert biomassa installaties. De eerste
installatie heeft een vermogen van 2,4MW en staat op een champignonkwekerij in Uden. De installatie
is in 2016 in gebruik genomen. Naar voorbeeld van dit pilotproject heeft TBM zich gericht op
grootschaliger installaties volgens hetzelfde concept. Vooralsnog worden de installaties van TBM
Europe allemaal ontwikkeld, gebouwd en geëxploiteerd in glastuinbouw gebieden. De glastuinbouw is
één van de grootste warmtevragers en zeer afhankelijk van gas. TBM biedt daarvoor een duurzaam
alternatief. TBM werkt hiervoor samen met Eneco en de glastuinders in het ontwikkelingsgebied.
De eerste installatie in Bleiswijk is in 2018 in productie gegaan en de tweede volgde in 2019. De
overige twee productieplants zijn gevestigd in het zuiden van Nederland. In de functie van
locatieverantwoordelijke ben je verantwoordelijk voor de aansturing van ca. 5 FTE, verdeeld over
twee productieplants in Bleiswijk met een thermisch vermogen van 15 MW per plant. Het gaat hierbij
om stoominstallaties en stroomturbines, welke gevoed worden door biomassaketels.
Profiel voor locatieverantwoordelijke TBM-West:
HBO
Denkniveau:
Minimaal afgeronde MBO opleiding (praktische instelling/aanpakken)
Opleiding:
Minimaal 2 tot 5 jaar werkervaring in vergelijkbare functie.
Ervaring:
Bleiswijk
Werklocatie:
Breedte technisch; zowel mechanisch als elektrisch inzicht of interesse,
Interesse:
mogelijkheid tot groeien in de organisatie.
Gemotiveerd, peoplemanager, geen 9 tot 5 mentaliteit.
Persoon:
Nederlands, Engels in woord en geschrift.
Taal:
Functieprofiel: Locatieverantwoordelijke Bleiswijk (2 locaties met in totaal 5 medewerkers)
Plaats in de organisatie
Functiehouder legt verantwoording af aan de direct hiërarchisch leidinggevende.
Beschrijving van de functie
Verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding op de productielocaties, welke continue energie
leveren aan tuinbouwkassen met een groot afbreukrisico.
Generieke taken
1. Is verantwoordelijk voor en geeft leiding aan een klein team (5 fte) waaronder:
a. het aansturen van de medewerkers van zijn/haar team;
b. de kwaliteit, kwantiteit en tijdigheid van processen en energielevering op de locaties;
c. stimuleert medewerkers verantwoordelijkheid te nemen op veiligheid;
d. bedrijfsvoering en inzet van middelen.
2. Adviseert en rapporteert aan de manager over de realisatie van gestelde doelen, inzet
van middelen etc.
3. Initieert en realiseert projecten op het werkterrein van de locaties.
4. Verricht overige werkzaamheden passend binnen de doelstelling van de organisatie
of afdeling.

Verantwoordelijkheden en taken:
De TBM Europe West Locatieverantwoordelijke en zijn/haar team is verantwoordelijk voor:
• Aansturen van de organisatie en zorgen voor een 24/7 bedrijfsvoering.
• Vroegtijdig identificeren van preventief onderhoud (zowel E als W).
• Plannen van periodiek en ad-hoc onderhoud/reparaties.
• Het plannen en begeleiden van de logistiek van biomassatoevoer en voorbehandeling.
• Controle op kwaliteit en veiligheid.
• Begeleiden van externe bedrijven
Hiertoe zal de Locatieverantwoordelijke:
• Op inspirerende wijze sturing geven aan alle fte’s van de twee productielocaties Bleiswijk.
• Waarborgen van de continuïteit en efficiency van de twee productielocaties Bleiswijk.
• Zorgdragen voor tijdige en kwalitatieve rapportages.
• Bereid zijn om ook buiten reguliere werktijden bereikbaar te zijn.
Kennis en ervaring:
• HBO werk/denkniveau dan wel een afgeronde MBO opleiding bij voorkeur in
de (proces)techniek.
• Een praktische hands-on instelling.
• Een ondernemende mentaliteit met leiderschapskwaliteiten.
• Ervaring in het aansturen van een klein team van operators en onderhoudsmensen waarbij
je zowel de hard skills als de soft skills van medewerkers weet te ontwikkelen.
• Goede beheersing van Nederlandse & Engelse taal (mondeling en schriftelijk).
• Goede communicatieve vaardigheden zowel intern als extern gericht.
• Minimaal rijbewijs B
Veiligheid:
• Is een rolmodel op het gebied van veiligheid: Draagt zorg voor de veiligheid van collega’s
en externe bedrijven en denkt actief mee over verbeteringen op het gebied van veiligheid.
• Heeft opleiding VCA-VOL gevolgd (of bereidt deze te volgen).
Competenties en vaardigheden:
Denken:
• Analytisch vermogen
• Inventiviteit en assertiviteit
• Snelheid van begrip
Voelen:
• Samenwerken
• Coachen
• Klantgerichtheid
Kracht:
•
•
•
•

Initiatief
Aansturen
Motiveren
Stressbestendigheid

Geïnteresseerd?
Mail je cv en motivatie naar koen.selten@tbmeurope.nl of bel naar Koen Selten:
06 11705915.

