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Werken bij Pharmafilter: Operator / Storingsmonteur 
Amsterdam, oktober 2020 
 
“Hoi! Ik ben Nigel, en kan één van jouw collega’s worden. 
Graag vertel ik je meer over een werkdag als operator bij Pharmafilter. Overigens zijn de dagen erg verschillend, de ene dag draai je 
storingsdienst, de andere dag voer je service en onderhoud uit aan de waterzuiveringen of de afvalvermalers, steeds op een andere 
locatie. 
 
Vandaag bezocht ik twee ziekenhuizen voor service en onderhoud. Het eerste ziekenhuis was het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. Bij 
dit ziekenhuis hebben wij op dit moment zes Tonto’s staan. Tonto’s zijn afvalvermalers die het Catharina gebruikt om (kartonnen) 
medische, eenmalige producten, zoals bedpannen en urinalen te verwerken. De Tonto’s zijn geschikt voor veel de verwerking van veel 
meer afvalstromen in het ziekenhuis, als een ziekenhuis ook het afvalwater zuivert.  
Bij aankomst in Eindhoven meld ik me eerst altijd even bij de Technische Dienst van het ziekenhuis, voordat ik met mijn onderhoudsronde 
begin. Ik vraag na of er nog problemen zijn. Bij elke Tonto gebruik ik een handige checklist en loop ik stap voor stap de 
onderhoudspunten na en controleer ik de goede werking. Als ik dat heb afgewerkt, maak ik de Tonto helemaal schoon en administreer ik 
de gebruiksgegevens. Al met al ben ik hier na 3,5 uur klaar. In de middag heb ik nog een klus in Nijmegen (Sint Maartenskliniek). Ook 
hier loop ik de Tonto's langs voor een onderhoudscheck. Daarnaast voer ik enkele onderhoudswerkzaamheden aan de tijdelijke 
zuiveringscontainer - de afvalwaterzuivering is in aanbouw. Dit zijn het schoon spuiten van het zeefdek en het smeren van enkele punten 
van de installatie. Ook kijk en luister ik goed of alles naar behoren werkt. Dan is de container weer klaar voor weer een week zelfstandig 
draaien. Net als in het Catharina ziekenhuis meld ik me bij de Technische Dienst af en rijd ik richting huis.“ 

 
Pharmafilter BV, opgericht in 2008, is de ontwikkelaar en leverancier van een duurzaam, innovatief en integraal systeem 
voor de afvalverwerking en zuivering van afvalwater in ziekenhuizen (www.pharmafilter.nl). Ons hoofdkantoor is gevestigd 
in Amsterdam.  
 
Vanwege een groeiende orderportefeuille zij wij op zoek naar nieuwe collega’s die ons team bij de bouw en het beheer & 
onderhoud van onze installaties en vermalers (zgn. Tonto’s) komen versterken. Naast een groeiende Nederlandse 
portefeuille, bereiden wij ook een Europese uitrol van het systeem voor. Binnen onze onderneming zijn inmiddels 25 
betrokken en enthousiaste medewerkers actief. Pharmafilter won diverse prijzen, waaronder de European Environmental 
Press award, Aquatech Innovation Award, De Vernufteling, een Herman Wijffels Innovatieprijs en de AGV 
Waterinnovatieprijs.  
 
Wij zoeken op korte termijn enthousiaste en zelfstandige operators / servicemonteurs voor full time dienstverbanden. 
 
Als operator / servicemonteur wordt je ingezet bij de opbouw van nieuwe installaties op verschillende locaties en bij het 
beheer & onderhoud van de installaties en de vermalers bij de verschillende klanten (ziekenhuizen). Je moet bereid zijn 
om periodiek in het buitenland te worden ingezet en bij toerbeurt storingsdiensten te draaien. 
 
Werkzaamheden 

• Het op locatie installeren, gebruiksklaar maken, afvullen, inregelen en testen op de juiste werking van de 
installaties en vermalers. 

• Het onderhouden van de installaties en vermalers volgens standaard onderhoudslijsten. 
• Het kunnen stellen van een diagnose n.a.v. storingen en vervolgens de storing(en) aan de installatie of 

vermalers verhelpen door middel van afstellen, herstellen van verbindingen of vervangen van onderdelen. 
• Het informeren van de klant over de oorzaak van de storing. 
• Adviseren van de klant om herhaling van de problemen te voorkomen en het instrueren van personeel van de 

klant over gebruik en werking van de geïnstalleerde Pharmafilter producten. 
• Het zorgdragen voor juiste gereedschappen en deze i.o.m. de leidinggevende bestellen. 
• Het i.o.m. de leidinggevende zorgdragen voor een juiste voorraad van de service-onderdelen. 
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• Het (evt. samen met de leidinggevende) houden van eindcontroles en gebruiksklaar opleveren van de 
installaties en vermalers. 

• Het rapporteren van storingen en het schrijven van servicerapporten en bezoekberichten (bijhouden logboek) bij 
installaties en vermalers. 

• Afwijkingen en bijzonderheden melden bij en bespreken met je leidinggevende. 
 
Opleiding, kennis en eigenschappen 

• Een afgeronde opleiding op MTS-niveau in de elektrotechniek, werktuigbouw of gelijkwaardig. 
• Aanvullende opleiding in de meet- en regeltechniek alsmede kennis van Industriële Elektrotechnische 

installaties, NEN en Installatievoorschriften (NEN 3140 – NEN 1010) en Industriële automatisering (zoals Profinet, 
PLC’s en frequentieomvormers) zijn een pre alsmede kennis en ervaring met werktuigbouwkundige 
waterzuiveringsinstallaties (pompinstallaties, roerwerken, membraaninstallaties, filters, compressoren ed.). 

• Gedegen kennis van veiligheidsvoorschriften en bij voorkeur in het bezit van VCA-basis cursus, of de bereidheid 
deze te behalen. 

• De bereidheid om kennis van de opbouw en installatie van de verschillende Pharmafilter installaties en vermalers 
te verkrijgen. 

• Goede materiaalkennis. 
• Kennis van computers (soft- en hardware). 
• Kennis van organisatorische en administratieve processen. 
• Goede beheersing (woord en geschrift) van de Nederlandse taal, beheersing van de Engelse en/of Duitse taal 

is een pre. 
• Stressbestendig, enthousiast, zelfstandig, klantgericht, geen 9 tot 5 mentaliteit. 
• In bezit van rijbewijs B. 

 
Wij bieden 

• De mogelijkheid deel uit te maken van een duurzame, innovatieve en snelgroeiende organisatie.  
• Een zelfstandige functie waarbij je alle ruimte krijgt om je persoonlijk te ontwikkelen en mee te groeien met de 

organisatie. 
• Werken in een jong team met betrokken en enthousiaste collega’s aan duurzame oplossingen voor zuivering 

van afvalwater in ziekenhuizen, afvalverwerking en circulariteit. 
• Goede salariëring en secundaire voorwaarden (afhankelijk van leeftijd en ervaring). 

 
Interesse 
Heb je interesse mail dan jouw CV naar Joke Brandse, om@pharmafilter.nl  

 
Pharmafilter B.V. 
www.pharmafilter.nl  
Gebouw IJDock 
IJDok 31 
1013 MM Amsterdam 
Postbus 17176 
1001 JD  Amsterdam 
T 020 420 33 92 

 
Voor vragen of nadere informatie kan je contact opnemen met Erwin Koetse of Erik Roodenburg, via bovenstaand 
telefoonnummer.  
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures wordt niet op prijs gesteld. 


