
 
 

Coke Handling Maintenance Supervisor 
 
De nieuwe Delayed Coker Unit is gevestigd op de werf ESSO Raffinaderij Antwerpen. Als 
Maintenance Supervisor sta je in voor het dagelijks mechanisch onderhoud op de coke handling 
installaties. Een sterke nadruk wordt gelegd op preventief onderhoud in nauwe samenwerking 
met het onderhoudsteam van ESSO.  
Meer weten over Coke Handling en Delayed Coker Units? Klik op deze link. 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 
 

• Je geeft leiding aan een beperkt team van 2 onderhoudstechniekers en 2 industriële reinigers; 

• Je rapporteert aan de Operations Supervisor; 

• Je bent verantwoordelijk voor het preventief- en storingsonderhoud van de mechanische installatie 
en transportsystemen (cutting installatie, transportbanden, rolbruggen, …); 

• Je hebt contact met leveranciers voor wisselstukken en externe dienstverleners voor complexere 
herstellingen en storingen; 

• Je beheert en verbetert onderhoudsprocedures en werkmethodieken; 

• Je bent gepassioneerd door techniek en gaat de uitdaging aan om de installatie met jouw team ten 
allen tijde in optimale conditie operationeel te houden.   

• Je formuleert verbeteringsvoorstellen m.b.t. het mechanisch onderhoud en de werking van de  
installatie. 

 
Profiel: 
 

• Je beschikt over een VOL-VCA of bent bereid dit te behalen; 

• Je genoot een technische opleiding of bent gelijkwaardig door ervaring; 

• Je hebt ervaring als leidinggevende binnen een onderhoudsorganisatie;  

• Je bent iemand met verantwoordelijkheidszin; een hands-on mentaliteit en je kan je enthousiasme 
uitstralen naar het onderhoudsteam; 

• Je neemt een ownership naar de installaties en arbeidsmiddelen waarmee jij en jouw mensen 
moeten werken; 

• Veiligheid en kwaliteit zijn jouw eerste drijfveren; 

• Je hebt een ruime ervaring (min. 5 jr) binnen mechanisch onderhoud; basiskennis   

• Ervaring in de chemie of de petrochemie is een pluspunt; 

• Je hebt kennis van Microsoft Office (MS Outlook, MS Word, MS Excel, MS Powerpoint); 

• Je spreekt uitstekend Nederlands en hebt een goede kennis van het Engels; 

• Je bent bereid om in een wachtsysteem te werken. 
 

Ons aanbod:  
 

• Een uitdagende job in een stabiele werkomgeving binnen de HCI groep, waar ruimte is voor initiatief, 
verantwoordelijkheid en persoonlijke ontwikkeling  

• Een doorgedreven specifieke technische opleiding over de installaties; 

• Je komt terecht in een dynamisch team met korte communicatielijnen; 

• Een aantrekkelijk salarispakket dat gebaseerd is op jouw ervaring en kennis, aangevuld met 
extralegale voordelen zoals een bedrijfswagen, gsm, laptop, verzekeringen, … 
 
 
Geïnteresseerd in deze vacature? Neem dan contact op via: hco@hci.be, via +32(0)3/665.20.00 
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