Citrique Belge in Tienen is op zoek naar een Utilities Manager (m/v)
Citrique Belge NV produceert sinds 1930 citroenzuur op de site van Tienen. Het bedrijf is één van de
grootste producenten van citroenzuur met ongeveer 10% van de wereldproductie.
Citroenzuur wordt gebruikt als smaakversterker in frisdrank, vruchtensap, snoep, conserven en
gelatineuze producten. Het wordt ook gebruikt als antioxidant in bereide vleeswaren en fruit en
groenten in blik. Citroenzuur stabiliseert de pH in bruistabletten, conserven, gelatine en poetsproducten.
Citroenzuur wordt bovendien aangewend als bindmiddel in detergenten en het bindt ook met zware
metalen in voedselbereidingen.
De afdeling Utilities voorziet energie en nutsvoorzieningen in de vorm van stoom, elektriciteit, stadwater,
koelwater, proceswater, ijswater, geconditioneerde lucht en perslucht voor het productieproces van
Citrique Belge. Om deze afdeling te leiden zoeken wij een Utilities manager.
Voornaamste taken en opdrachten:










Je bent eindverantwoordelijke voor het operationeel beheer van de afdeling Utilities waaronder
de elektriciteitscentrale (WKK-centrale);
Je staat in de voor de leiding, coördinatie en planning van de activiteiten van deze afdeling die
energie- en nutsvoorzieningen levert aan de verschillende productieafdelingen;
Je stuurt een team aan van een 13-tal medewerkers;
Je leidt de energiewerkgroep met als doel energiezuiniger te werken over de gehele site;
Je werkt een integraal energiebeleid uit en een visie omtrent energiezuinig produceren;
Opstellen en opvolgen van verschillende energierapporteringen naar de overheid toe (EBO, CO2
Monitoring);
Je staat garant om de continuïteit van het energieproces te bewaren;
Onderhandelen en vastleggen van gas-en elektriciteitscontracten i.s.m. de directie;
Je coördineert samen met de projectingenieur de energieprojecten.

Uw profiel:










een Master in de Industriële Wetenschappen (Industrieel Ingenieur Electromechanica of
elektriciteit);
een uitgebreide industriële ervaring waarvan een aantal jaren in Utilities en/of als Hoofd
Nutsvoorzieningen;
kennis en affiniteit met energie (elektriciteit, stoom, water, perslucht);
een leiderstype en pragmatisch ingesteld zijn;
een organisatietalent en sterk gericht op het behalen van doelstellingen;
ervaring in het aansturen en motiveren van medewerkers;
communicatief en sociaal vaardig;
op de hoogte van ETS en EBO;
Excellente talenkennis van het Nederlands en goede kennis van Engels en Frans.

Ons aanbod:
Je komt terecht in een voedingsbedrijf met een sterke focus op kwaliteit dat competitief wil blijven op de
wereldmarkt. Je krijgt een veelzijdige functie met verantwoordelijkheid. Wij bieden u een aantrekkelijk salaris
aangevuld met een uitgebreid pakket aan extralegale voordelen.
Interesse?
Stuur dan uw motivatiebrief met uitgebreid CV naar Citrique Belge N.V., Human Resources, Pastorijstraat 249,
3300 Tienen, of bij voorkeur via email naar: HR@citriquebelge.com.

