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Missie: 
zorg dragen voor een geoliede logistiek zowel op de plant als de in- en afvoer stromen 
 

• veilig en overzichtelijk 
• voldoet aan de vergunningsvoorschriften 
• zonder oponthoud van de installatie  

 

Ben jij niet bang om je handen uit de mouwen te steken en wil jij een bijdrage leveren aan 
de green deal.  
Werk jij graag in een dynamische omgeving en ben je in staat om een machinepark van 
shovels, zeven en kranen te beheren en aan te sturen.  
Kom dan werken in deze innovatieve plant waar van bodemas, grondstoffen worden 
geproduceerd. 
 
 

Blue Phoenix Group building a sustainable future 
 
Blue Phoenix Group is een jonge dynamische organisatie en marktleider in het verwerken 
van bodemas, zij zijn actief op 4 continenten; Europa, Verenigde Staten, Azië en 
Australië. Blue Phoenix Group ziet vuilstortplaatsen niet als de laatste bestemming van 
bodemas.  

Zij zien nieuwe toepassingen; materialen waarmee je o.a. gebouwen en snelwegen kan 
maken. Zij zien metalen geschikt voor auto’s, computers en mobiele telefoons etc.. En zij 
zien dat in de toekomst afvalverwerkingscentrales volledig circulair zijn. Voor Blue 
Phoenix Group geldt dat er niet zoiets bestaat als afval.  

Hun missie is afvalverwerkingsbedrijven te helpen te recycleren wat wordt gezien als 
niet-recyclebaar. Met deze overtuiging heeft Blue Phoenix Group een plant ontwikkelt om 
was-technologie te bieden waarmee mineralen kunnen voldoen aan de “Green Deal”.  

Deze “Green Deal” is opgezet door de Nederlands Overheid en de Nederlandse 
afvalverbrandingsbedrijven om alle verwerkte mineralen als een vrij toepasbaar product 
in de vorm van bouwgrondstof, mogelijk te maken  op de Nederlandse markt.  

  

 
 
 
 
 



 

            
 
Wat ga je doen? 
Als Supervisor Logistiek ben jij verantwoordelijk voor een veilig en goed onderhouden 
werkterrein en machinepark. . Het machinepark bestaat uit wielladers, rupskranen en 
bulktransport.Je rapporteert aan de Plant Manager, met wie je nauw samenwerkt.  
 
Daarnaast geef je leiding aan een team van 8-10 kraan- en shovelmachinisten. Samen 
met de Teamleider Productie zorg je voor een optimale inzet van de machines en mensen. 
 
Je richt het terrein zo praktisch mogelijk in, en zorgt ervoor dat het voldoet aan de 
vergunningsvoorschriften. Hierbij houd je rekening met de diverse in- en afvoerstromen 
en de juiste inrichting van het containerpark, de depots en de goederenopslag. Je plant de 
in- en afvoer stromen, begeleidt transporteurs en zorgt met jouw team dat de installatie 
steeds door kan draaien.  
 
Bij het uitvoeren van je taken gaan veiligheid en orde en netheid hand in hand. Door jouw 
ervaring heb je eigen ideeën over de optimale inrichting van een buitenterrein met veel 
verschillende aan- en afvoerstromen. Je vindt het leuk om jouw kennis en ervaring in te 
zetten om bij te dragen aan het optimaal afstemmen en inrichten van het terrein en de 
processen bij Blue Phoenix.  
 
Daarnaast neem je graag een voortrekkersrol als het gaat om veiligheid. Vanuit een 
meewerkende rol creëer je binnen het team een positieve werksfeer waarin mensen 
betrokken zijn en verantwoordelijkheid nemen. 
  

Wat biedt Blue Phoenix Group jou 
Een zelfstandige en dynamische baan met ruimte en mogelijkheden om je talenten in te 
zetten en verder te ontwikkelen. Tevens biedt Blue Phoenix Group je een aantrekkelijk 
pakket aan arbeidsvoorwaarden, een marktconform salaris en uitstekende secundaire 
arbeidsvoorwaarden 
 

YVY | advice search match  

Bij YVY | advice search match gaat het om jou. YVY is jouw carrière coach.  
Jij bent uniek. Jij bent niet in een hokje te plaatsen.  
Je wilt een serieuze sparring partner voor jouw carrière.  
Je bent ambitieus, hoog opgeleid en bezit een gezonde dosis zelfreflectie.  
Je vindt het belangrijk dat het bedrijf waar jij voor werkt jouw visie en opvattingen deelt.  

 
Meer informatie  
Yvette van der Vliet 06 551 84 064 yvette@yvy.nl 
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