
Bij Albemarle in Amsterdam werken circa 450 medewerkers en worden katalysatoren 
geproduceerd voor het maken van schone brandstoffen. Bij ons staat milieu, veiligheid en 
gezondheid centraal.  
 
Binnen Operations zijn we op zoek naar een enthousiaste  
       

CO-OP OPERATOR 
  

In deze startersfunctie doe je ervaring op als procesoperator bij Albemarle. Binnen een 
ontwikkelingstraject van een jaar zal je worden opgeleid en getraind tot een procesoperator. 
Als procesoperator heb je een belangrijke en verantwoordelijke rol en stuur je verschillende 
productieprocessen aan. Je hebt de verantwoordelijkheid voor het besturen en bewaken van 
deze processen. Als procesoperator werk je altijd veilig en ben je altijd scherp. De 
procesoperator werkt volgens het 5-ploegendienstrooster. 
  
De functie bevat de volgende taken: 
•  Inzetbaar binnen een area van een van de fabrieken op de site Amsterdam; 
•  Werkt conform bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften;  
•  Bedient een deel van de aanwezige installaties in het veld of de apparatuur; 
•  Loopt aan de hand van een checklist de controlerondes en stelt storingen vast;  
•  Registreert storingsgegevens in het systeem; 
•  Controleert de aanwezigheid van voldoende grond- en hulpstoffen;  
•  Stort grond- en hulpstoffen en regelt het proces in; 
•  Stelt het proces bij d.m.v. bijv. het wijzigen druk en temperatuur;  
•  Vult de zakken af en zet deze klaar voor transport;  
•  Verricht eenvoudige analyses met behulp van diverse meetapparatuur. Bouwt hiertoe 
controles in bij de eigen werkzaamheden; 
•  Zorgt voor het schoonhouden van machines en de werkplekken in de ploegendienst 
 
Functie-eisen: 
•  In het bezit van het diploma Vapro-B of Vapro C; 
•  0-2 jaar werkervaring; 
•  Ervaring met moderne informatiesystemen (o.a. MS office en SAP); 
•  Teamplayer, aanpakker en doorzetter; 
•  Stressbestendig; 
•  Zelfstandig werkzaamheden uit kunnen voeren; 
•  Flexibel en aantoonbare goede communicatieve vaardigheden; 
•  Inzetbaar voor bedrijfsnood organisatie en/of EHBO. 
    
Er wordt een contract van een jaar aangeboden. Verlenging is mogelijk bij gebleken 
geschiktheid en interne mogelijkheden. 
 
Inlichtingen:  
Voor aanvullende informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met 
Johan Last, Supervisor Operations Suport (020-634 7630) 
 
AIs je wilt solliciteren, dan kan dit via de Albemarle Corporation website. 
albemarle.com/career Hier vindt u de Co-op Operator (REQ-2842)  
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