ERVAREN ELEKTROTECHNICUS

V/M FULLTIME

Je wordt verantwoordelijk voor het veilig uitvoeren van onderhoud en storingswerkzaamheden aan technische installaties op al onze locaties. Het gaat daarbij
met name om installaties gerelateerd aan emissiebeheer. Daarbij hoort ook dat je
elektrotechnische onderdelen repareert, bestelt en vervangt.
Groei jij door bij Afvalzorg?
Met jouw kennis en minimaal vijf jaar ervaring vind je in deze functie volop
mogelijkheden om je te ontwikkelen. Belangrijk is dat je een echte teamspeler
bent en lekker schakelt met andere afdelingen binnen Afvalzorg en externe
klanten: op onze locaties en bij derden.
Waar ben je goed in?
Natuurlijk heb je jouw vakkennis op orde. Met je mbo-werk- en -denkniveau weet
je alles van meet- en regeltechniek, elektrotechnische tekeningen en processen.
Je hebt VCA VOL en ATEX basis, of bent bereidt om dat via ons te halen.
Rijbewijs B is ook vereist, want je komt regelmatig op verschillende locaties in
Nederland.
Wat bieden wij?
Je krijgt eerst een jaarcontract, gevolgd door een vaste aanstelling. Het salaris
ligt tussen € 3.353,-- en € 4.177,-- bruto per maand bij een 38-urige werkweek.
Onze secundaire arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend: van een pensioenregeling tot
een collectieve zorgverzekering en ons vitaliteitsbeleid. Bij deze functie hoort ook
een leaseauto.
Interesse?
Neem dan contact op met Pieter Bonnes, hoofd Emissiebeheer: 06 - 51 51 74 96.
Hij vertelt je met plezier meer over deze functie. Ga je solliciteren? Mail dan je
motivatiebrief met cv naar PO@afvalzorg.nl.

Zijn onze installaties
bij jou in goede handen?

Werken bij Afvalzorg is meewerken aan een schoner en mooier Nederland.
Als belangrijke speler in de afvalverwerkingsmarkt zorgen wij met ruim 120 collega’s
voor opslag, recycling en storten van afval. Onze specialisten buigen zich ook over
nazorg van verontreinigde locaties. Gesloten stortlocaties geven we een veilig en
duurzaam tweede leven. Elke uitdaging rond afval is bij Afvalzorg in goede handen.

