
Plaats binnen de organisatie 

 
• Ontvangt hiërarchische leiding van zijn teamleader en/of assistent  

• Rapporteert aan teamleader en/of assistent 

 

Doel van de functie  
 
De operator is verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van het laden en lossen van chemische 

producten en dit met steeds in acht name van het ITC RUBIS beleid. 

 

Kernwaarden 

 
Als ITC RUBIS medewerker houdt hij/zij RESPECT en EERLIJKHEID hoog in het vaandel. We noemen het 

essentiële waarden om deel uit te kunnen maken van ITC Rubis.  

 

Verantwoordelijkheidsgebieden 
 
 
1. UITVOEREN VAN DAGDAGELIJKSE OPERATIONS 

• Verrichten van alle voorkomende werkzaamheden rondom het laden en lossen van schepen, 

vrachtwagens en wagons volgens de voorgeschreven instructies 

• Uitvoeren en registreren van visuele inspecties en controlerondes op de terminal en 

rapporteert bevindingen aan leidinggevende 

• Oplossen en melden van operationele storingen of afwijkingen en rapporteren aan 

leidinggevende 

• Uitvoeren van specifieke taken toegewezen door de teamleader en in samenspraak met de 

daycontrollers/operations manager zoals commissioning taken, druktesten van slangen, etc… 

• Mee ondersteunen in de coaching en training van nieuwe operators 

 

KWALITEITSZIN 

Continu hoge eisen stellen aan de kwaliteit van het afgeleverde werk door accuraat 

handelen. Werken met aandacht voor details en nauwkeurigheid volgens procedures 

en werkafspraken en actief bijdragen aan het verbeteren hiervan.  

VOORTGANGBEWAKING 

Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, door het correct uitvoeren van de job en 

collega’s te helpen en te ondersteunen.  
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2. RAPPORTERING & MELDINGEN 
 

• Actief participeren bij het bedenken van oplossingen voor operationele knelpunten op het 

gebied van arbeidsveiligheid en milieu 

• Melden en rapporteren van uitvoering van de werkzaamheden aan leidinggevende 

• Melden en registreren van incidenten, bijna-ongevallen, niet-conformiteiten en dit volgens de 

geldende procedures 

 

COMMUNICATIE 

Ideeën, meningen en informatie aan anderen duidelijk maken, gebruik makend van 

duidelijke taal, non-verbale communicatie en relevante middelen.  

SAMENWERKEN 

Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, door het maken van werkafspraken en 

collega’s te helpen en te ondersteunen.  

 
 
3. VEILIGHEID  
 

• Toezien op het juist gebruik van materialen en gereedschappen en hanteren van de correcte 

procedures 

• Aanspreken van collega’s en derden op onveilige handelingen en onveilige situaties 

• Verrichten van werkzaamheden t.b.v. de veiligheid op de terminal, waaronder het bewaken van 

het gebruik van de juiste PBM’s en toezien dat de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd 

• Het correct borgen van gereedschappen na uitvoering van werkzaamheden 

• Vervullen van een uitvoerende rol in het noodplan in geval van calamiteiten 

• Verbeteren van het veiligheidsbewustzijn: Bij elke taak stilstaan bij de mogelijke risico’s om deze 

zo preventief te kunnen minimaliseren 

 

REGELGERICHTHEID 

Het hanteren en handhaven van algemene aanvaarde en bedrijfsnormen en waarden 

op zowel sociaal, ethisch als professioneel vlak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4. ONTWIKKELING 
 

• Deelnemen aan training en studiedagen voor het up to date houden van operationele en 

veiligheidskennis die noodzakelijk is voor een goede uitvoer van de functie 

• Gemotiveerd zijn om nieuwe dingen aan te leren, open staan voor verandering 

 

LEERVERMOGEN 

Het in staat zijn nieuwe informatie op te nemen en in dagdagelijkse praktijk ook toe te 

passen. 

 


