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RÜTGERS BELGIUM NV 

20 March 2017 
FUNCTIEOMSCHRIJVING 

 
Functiebenaming Procesoperator 
Afdeling FZA 
Loonklasse  
 
 
Plaats in de organisatie: 
 

- Overste 
 

- Collega’s 
 

- Ondergeschikten 
 

 
 
Chef Procesoperator 
 
Andere operatoren, hersteller, ? 
 
- 

Doel van de functie 
 
 
 

Degelijk laten functioneren van de afdeling door, in samenwerking met de 
chef-operator in te staan voor bedienen van de afdeling, staalname, 
staalanalyses, beladen tankwagens en uitvoeren van onderhoudswerken 
 
 
 
 

Takenpakket en 
resultaatsgebieden 
 
 
 

1. Verzekeren van de permanentie in de installatie en zorgen,in samenwerking 
met de chef-operator voor de goede gang van zaken in de afdeling volgens 
de technische-, productie- (kwaliteit en milieu) en veiligheidsinstructies. Dit 
houdt eveneens bediening van het regelsysteem Delta V in en het invullen 
van controlebladen. 

 De chef op de hoogte houden van elke abnormale toestand in de installatie 
(lekken, werkaanvragen, voorstellen tot verbetering, …). Bij abnormale 
omstandigheden de chef-operator ondersteunen in de controlekamer. 

2. Instaan voor : 
• staalname en staalbereiding 
• uitvoering van de analysen volgens de beschreven gevalideerde 

methoden 
• registratie van de analyseresultaten en vrijgave van de producten (in 

samenspraak met de chef) 
• het beladen van tankwagens FZA 
• het laden en lossen van N.O. en lossen van o-xyleen in uitzonderlijke 

gevallen 
• het toevoegen van de producten in de waterbehandeling 
• het opwarmstation van NO containers beheren 

3. Vervangen van de chef in de controlekamer tijdens diens controleronde.. 

4. Bij stilstand van de afdeling of in dagdienst zullen specifieke opdrachten 
gegeven worden door de productieleiding. 

5. Instaan voor de netheid in het labo en in de installatie (eventueel via de 
verfraaiingscoördinator). 

6. De stand van zaken meedelen aan de operator van de volgende shift (o.a. 
werkaanvragen, laden cc’s, staalname, uitgevoerde analyses, specifieke 
zaken) bij het einde van zijn shift. 
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Bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden 
 
 

Probeer zo volledig mogelijk te omschrijven wat men binnen deze functie 
(autonoom) mag beslissen en wat de deel- en eindverantwoordelijkheden zijn. 
Waarvoor moet men autorisatie vragen? Eigen werkbudget? Welke eigen 
inbreng, verbeteringsvoorstellen, mate van zelfstandigheid,... wordt er 
verwacht? 
Denk ook aan aspecten zoals veiligheid, milieu, hygiëne,  orde en netheid, 
rapportage, naleven van regels en procedures,kwaliteit,... 
 
 

Functie-eisen 
 
 
 

Minimum niveau A2/A1 (eventueel niet beëindigd) 
 

Kennis en vaardigheden 
 
 
 

Technisch inzicht 
…. 

Persoonskenmerken, 
attitudes en gewenste 
motivatie 
 

Ga na, aan de hand van de taken  en verantwoordelijkheden die de werknemer 
heeft, welke karaktereigenschappen noodzakelijk, belangrijk of wenselijk zijn.  

Ο Stressbestendig 
Ο Sociaal, extravert 
Ο Snel nieuwe dingen leren, leergierig 
Ο Stipt / Gedisciplineerd 
Ο Ordelijk 
Ο Kan goed luisteren 
Ο Inlevingsvermogen 
Ο Betrouwbaar/integer 
Ο Matuur 
Ο Teamplayer/samenwerken/collegiaal 
Ο Doorzettingsvermogen/vasthoudendheid 
Ο Gedrevenheid 
Ο Initiatiefrijk/ondernemend 
Ο Flexibel 
Ο Aanpassingsvermogen 
Ο Kritisch denken 
Ο Loyaal 
Ο Proactief 
Ο ..................................................... 

Omgevingsfactoren en 
verzwarende factoren 

Bereid in de omstandigheden zoals binnen als buiten werk. 
,... 
 
 

Arbeidsvoorwaarden 9-ploegen systeem met de nodige flexibiliteit 
 
 

Groeimogelijkheden Chef procesoperator 
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