
Vacature Proces Operator NWB 
 

 

Inleiding 

Als een van de eerste terminal in de Amsterdamse haven, heeft NWB meer dan 50 jaar ervaring in de 
op- en overslag van vloeibare bulk. De laatste decennia ligt de focus op de op- en overslag van rum, 
industriële ethanol en brandstof ethanol. Als onafhankelijke terminal onderscheiden we ons met onze 
operationele flexibiliteit, efficiency en goede klanttevredenheid. 
We zijn een platte en flexibele organisatie met een goede teamband en prettige werksfeer. 

De NWB is strategisch gelegen in de haven van Amsterdam, de vierde haven van Europa, met 
uitstekende verbindingen met de rest van Europa via weg-, spoor- en waterweginfrastructuur. Met 
toegang voor schepen en binnenschepen bij onze steiger van 10 meter diepgang, onze spooraansluiting 
voor 7 wagons en 6 tankwagen laadplekken voor gelijktijdig laden, zijn we uniek gepositioneerd om te 
dienen als uw toegangspoort voor ethanol van of naar het Europese vasteland. 
 
In totaal hebben we 99 tanks van verschillende groottes van 100m3 tot 2.100m3 die samen goed zijn 
voor een totale opslagcapaciteit van 60.000m3 met een aanzienlijk aantal roestvrijstalen tanks. 

Naast de reeds bestaande terminal zijn we als bedrijf bezig met een aantal uitbreiding- en 
moderniseringsprojecten. 



Zo is de vergunning ingediend voor de uitbreiding van de opslagcapaciteit met 50%. 

Daarnaast hebben we dit voorjaar het terrein en de bijbehorende vergunningen van de buren 
overgenomen. Dit terrein stelt ons in staat naast boten, treinen en trucks ook in kleinere verpakkingen 
(IBCs en vaten) af te gaan vullen met ethanol. Op deze manier kunnen we nog een grotere markt 
bedienen vanuit deze toegangspoort. 
Ook zullen we in januari ons gloednieuwe kantoor betrekken dat op dit nieuwe terrein momenteel 
wordt verbouwd. Dit kantoor geeft ons een fijne werk en ontmoetingsplaats voor het hechte team. 

Om al onze plannen te realiseren zijn we op zoek naar enthousiaste en collegiale operators om ons team 
te komen versterken.  

Ben je geïnteresseerd om als procesoperator aan de slag te gaan Bij NWB en ons team te versterken, 
neem dan contact met ons op! 

 

Voorwaarden 

 Wij bieden tussen de 2600,- en 3600,- per maand. Uitbetaald in 12 termijnen plus een 13e 
maand, daarnaast nog vakantiegeld a 8,33%. Het salaris is afhankelijk van ervaring en 
dienstjaren. 

 25 vakantie dagen   
 Werktijden van 7:30 tot 16:00. Er is daarnaast sprake van overwerk bij zeeboten en soms op 

verzoek van klant bij overpompen en binnenvaart.  
 Voor overwerk is een goede overwerkvergoeding, daarnaast wordt tijd voor tijd gegeven 

wanneer mogelijk.  
 NWB heeft een goede pensioensregeling. 
 Ruimte voor initiatief voor nieuwe ideeën en initiatieven  
 Goede weksfeer. Met wekelijks gezamenlijke lunch en terugkerende werkuitjes. 

 

      

 
  



Functieomschrijving 

 
Taken: 

 Het zelfstandig uitvoeren van alle door de Shift leader opgedragen operationele taken verband 
houdend met beladingen, lossingen, verpompingen en (technische) werkzaamheden alsmede de 
controle op een veilig, efficiënt en voor het milieu verantwoord verloop daarvan. 

 Controle op de naleving van de arbo-, milieu- en veiligheidsvoorschriften door alle betrokkenen 
bij de uitvoering van operationele en technische werkzaamheden, zowel door N.W.B. -
medewerkers als door derden. 

 Operationeel contact met controleurs / schepen / derden; 
 Uitvoeren van periodieke controlerondes; 
 Inspectie en klein onderhoud van de installatie; 
 Deelnemen aan interne overleggen, instructies en voorlichtingen en externe trainingen en 

opleidingen. 
Verantwoordelijkheden: 

 Effectieve informatieoverdracht aan collega’s; 
 Op veilige – en milieuverantwoorde wijze uitvoeren van operationele werkzaamheden; 
 Een veilige en geïnspecteerde werkplek voor uitvoering van eigen werkzaamheden en die van 

derden; 
 Melden van onveilige situaties, (bijna)incidenten, onderhoudsbehoefte en storingen; 
 Actieve participatie bij oplossing van operationele knelpunten op gebied van arbo, veiligheid en 

milieu; 
 In nette en functionele staat houden van de terminal. 
Bevoegdheden: 

 Aanspreken van collega’s en derden op onveilige handelingen of niet aanvaardbaar gedrag; 
 Scheepsbemanning aanspreken op onveilig of ander onaanvaardbaar gedrag; 
 Stopzetten van manipulaties en werkzaamheden in geval van een onaanvaardbaar risico. 
Opleiding, werk- en denkniveau: 

MBO 3 werk en denk niveau 
 
Opleidingen die door werkgever worden verzorgd 

 ADR / RID / ADN/ IMDG (wetgeving m.b.t. vervoer van gevaarlijke stoffen) 
 Toolbox blootstelling gevaarlijke stoffen 
 Opleidingstraject nieuwe operator 
 BHV, gasmeten, ATEX / training explosieveiligheid 

 

Talen:    Nederlands, Engels e/o Duits 
 

Kenmerken:  Technisch, operationeel en administratief inzicht, flexibel, kan omgaan met 
veranderingen, stressbestendig, sociaal, kan effectief communiceren 

 
 



 


