
 

Operator Utilities– volcontinu regime 
Je bent verantwoordelijk voor het opvolgen en bijsturen van de installaties van het utilities 

departement in de brouwerij van Leuven. Onder meer voor de thermische centrale, koeling, CO2, 

perslucht, het waterzuiveringsstation en de waterbehandeling. Je zorgt ervoor dat de productie en 

distributie op de ganse site ononderbroken kan draaien en dat de distributie van energie en fluïda 

verzekerd is. 

 

Taken: 

• Je bent verantwoordelijk voor het opvolgen en draaiende houden van de utilities installaties 

binnen de brouwerij van Leuven. Distributie over de hele site. 

• Je bent onderdeel van het energie & fluïda team, dat permanent aanwezig is op de site en 

daarmee ook het technische aanspreekpunt in het geval dat andere departementen niet 

aanwezig zijn. 

• Je zorgt voor een voldoende voorraad aan benodigde producten, zoals CO2 en loog. 

• Je registreert en rapporteert de werkzaamheden en abnormaliteiten in de dag meeting en 

via de tools beschikbaar in de teamroom. 

• Je leeft alle veiligheidsvoorschriften na. 

• Je volgt de kwaliteit van de processen op door middel van labo-metingen. 

• Je staat voor het eerstelijns preventief onderhoud van de installaties. Je voert de 

eerstelijnsinterventies uit, indien nodig met persluchtflessen. 

• Je voert de correcte acties uit bij calamiteiten en informeert waar nodig de juiste afdelingen 

over de eventuele gevolgen. Ook schakel je de middenspanning. 

• Je draagt bij tot een beter rendement of functioneren van de installaties en aan de 

beperking van onnodige energieverbruiken. 

 

Profiel 

• Je behaalde een bachelor diploma in een technische richting (of gelijkwaardig door 

ervaring). 

• Je bent polyvalent, met een gezonde interesse in mechanica, elektriciteit, koeltechniek, 

waterbehandeling en waterzuiveringsprocessen. 

• Je werkt in de vervangingsploeg in een volcontinu systeem.   

• Je bent leergierig en vindt veiligheid heel belangrijk. 

• Je werkt zelfstandig en houdt ervan om in een klein team te werken. 

• Je werkt gestructureerd, houdt het overzicht en kan goed verbanden leggen. 

• Je bent gemotiveerd en de drijvende kracht tot continue verbetering.   

 

Voel je je aangesproken?  Dan kijken wij er alvast naar uit om jou te ontmoeten! Je kan solliciteren 

via mail jobsbrouwerijleuven@AB-Inbev.com  
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