
Supervisor Operations        
Bouwen | Optimaliseren | Realiseren 

 
 

 

Jouw Missie:  
 
Het innoveren, verbeteren en optimaliseren van een nieuwe innovatieve pilot 
productielocatie op zodanige wijze dat deze over 3 jaar als een voorwaardige 
plant productie kan draaien 

 
Ben jij geïnteresseerd in duurzaamheid en recycling? Geloof jij net als Blue Phoenix Group dat er 
niet zoiets is als afval.  
 
Kom dan werken in deze nieuwe innovatieve pilot fabriek waar voor het eerst van bodemas, een 
grondstof wordt geproduceerd waar je cement van kan maken.  
 
Dit betekent niet alleen minder vuilstortplaatsen, maar ook duurzame circulaire grondstoffen 
voor de bouw met een significante co2 reductie. 
 
 

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.  

 

 

 

 



            
Jouw functie 
Als Supervisor Operations ben jij verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie en aansturing 
van de pilot installatie. Een belangrijk aspect hierbij is het op een efficiënte en doeltreffende 
manier uitvoeren van het testprogramma. Waarbij je continue oog hebt voor 
procesverbeteringen en hoe de installatie het beste kan functioneren.  
 
Je signaleert knelpunten en samen met de Project Manager en Senior Proces Engineer 
waarmee je het plant managementteam vormt, doe je verbetervoorstellen. Je hebt oog voor 
de risico’s op het gebied van Safety, Health & Environment (SHE) en zorgt voor een veilige 
en aangename omgeving voor medewerkers en bezoekers. Je geeft leiding en sturing aan 
het productie team (4FTE) en verzorgt de dagelijkse personeelsplanning.  
 
Tot slot zorg je voor een goede logistiek; planning van aanvoer, opslag en afvoer van 
grondstoffen, eindproducten, verbruikersmaterialen, gereedschappen en reserveonderdelen. 
 
Als Supervisor Operations ben jij het sturende en lerende vermogen van de operatie en 
minimaliseer je herhaling van eerder gemaakte fouten. 
 

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. Zo bestaat er de mogelijkheid door te groeien naar 
Productie Manager van de volwaardige plant die op basis van de bevindingen van de pilot 
installatie wordt gerealiseerd. 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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