Energie Project Manager M/V
Meerssen Papier, onderdeel van Marsna Paper BV, is een familiebedrijf met veel historie, dat sinds 1838 op
ambachtelijke wijze industrieel papier produceert. Eén van de unieke facetten voor onze fabriek is dat wij onze
klanten de mogelijkheid bieden om relatieve kleine volumes te bestellen. Dit in combinatie met het feit dat
ons papier verkrijgbaar is in alle kleuren van de regenboog eventueel voorzien van een persing of eigen
vervaardigd watermerk, maakt dat wij een echte nichespeler zijn. Op maat gesneden en verpakt, wordt ons
kwaliteitspapier wereldwijd geëxporteerd. Zo bieden wij onze klanten duizenden verschillende productcombinaties. Deze bijzondere fabriek is gevestigd te Meerssen (LB).
Naar aanleiding van uitgebreide energie (besparings-)projecten binnen Meerssen Papier, zijn wij op zoek naar
een bevlogen Energie Project Manager. Direct rapporterend aan de Algemeen Directeur, ben je, in
samenwerking met het operations team, verantwoordelijk voor de realisatie van projecten waarin de huidige
energieprestatie of het verbruik inzichtelijk wordt gemaakt. Daarnaast voer je samen met het operations- en
technische team projecten uit die verduurzaming op korte en lange termijn bewerkstelligen. Het betreft een
fulltime dagdienstfunctie met uitzicht op een vast dienstverband.
Taken en verantwoordelijkheden
·

·
·
·
·
·

Je bent de kartrekker voor de coördinatie en kwaliteitsbewaking van diverse projecten gericht op
energiebesparing en duurzame/alternatieve energieopwekkingmogelijkheden binnen onze fabriek
en in de omgeving;
Je stelt een plan van aanpak op over de uitvoering van betreffende werkzaamheden en bewaakt de
voortgang; budgetten en kwaliteit;
Je adviseert de organisatie m.b.t. optimalisatie van de energie-efficiëntie van gebouwen, installaties,
processen en transporten;
Je denkt proactief mee over de ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden op het vlak van
energiebesparing in en om onze fabriek;
Je voert overleg met de overheid m.b.t. diverse projectgerelateerde zaken (zoals inhoud,
rapportages, kwaliteit);
Je bent betrokken bij het hele proces, van plan van aanpak tot uiteindelijk de oplevering van het
project.

Kwalificaties & functie-eisen
·
·
·
·
·
·

Hbo-werk- en denkniveau bij voorkeur aangevuld met certificaten op het gebied van EPA-W/EPA-U;
Ervaring in een technische productieomgeving in de metaal- of papierindustrie is een pré;
Stevige persoonlijkheid met sterke focus op samenwerking met verschillende partijen binnen en
buiten de fabriek;
Ruime ervaring in projectmanagement;
Communicatief, klantgericht, flexibel en teamplayer;
Een hoog veiligheids- en kwaliteitsbewustzijn.

Wat bieden wij jou?
·
·
·
·
·

Uitdaging, afwisseling en vrijheid in een groeiende en dynamische organisatie;
Doorgroeimogelijkheden bij gebleken geschiktheid, zowel horizontaal als verticaal;
Een ambachtelijke en interessante werkomgeving;
Salaris en arbeidsvoorwaarden passend bij deze uitdagende functie;
Uitzicht op een vast dienstverband.

Ben je enthousiast en herken je jezelf in bovenstaand profiel, dan komen we graag met je in contact. Voor
meer informatie kun je je wenden tot Sophie Pluim op nummer 06-23190668 of stuur direct je sollicitatie
en motivatie naar sophie.pluim@meerssen-papier.com. Neem ook eens een kijkje op onze vernieuwde
website: www.meerssen-papier.com.

