Operator
Standplaats Olburgen (Gld.)
Ga jij als operator de uitdaging aan om techniek, voedsel en energie met elkaar te verbinden? Wil jij
daarnaast werken met waterzuiverings- en biogasinstallaties waar je écht trots op kunt zijn?
Dan is dit jouw kans!
Als operator kom je te werken in het hart van onze projectlocatie in Olburgen. Je bent als operator
samen met jouw team, waarbij een écht teamgevoel heerst, verantwoordelijk voor de
waterbehandeling van de welbekende aardappelverwerkende producent Aviko.
Dit zijn jouw werkzaamheden als operator bij Waterstromen:
✓ het bijstellen, onderhouden en optimaliseren van onze technische installaties en processen;
✓ uitvoeren van kwaliteitscontroles en preventief onderhoud;
✓ storingen signaleren en verhelpen.
Waterstromen exploiteert industriële afvalwaterzuiveringen en vergistingsinstallaties in Nederland.
Op de locatie Olburgen bestaat het team op dit moment uit vijf (parttime) medewerkers, ieder met
hun eigen specialisatie. Dit team wordt gevormd door twee operators, één analist, één
procesbegeleider en één teamleider die nauw met elkaar samenwerken. Kom jij ons versterken?
Dit breng je mee als operator bij Waterstromen:
✓ een technische opleiding, bijvoorbeeld in de richting van elektrotechniek of procestechniek;
✓ je bent leergierig, want de eerste periode staat in het teken van ‘leren op de werkvloer’, waarbij
je een intern opleidingstraject volgt;
✓ je bent bereid om je verder te ontwikkelen door het volgen van aanvullende cursussen en
opleidingen in de richting van waterzuivering of E/M techniek;
✓ je hebt affiniteit met techniek en technische installaties;
✓ bereid om, na een gedegen inwerkperiode, één keer in de vier weken storingsdiensten te
draaien.
Dit bieden wij jou als operator bij Waterstromen:
✓ een salaris van € 2.500,- tot € 3.350,- bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband
en afhankelijk van de ervaring die je meebrengt;
✓ jaarcontract met uitzicht op een vast contract;
✓ doorgroei- en opleidingsmogelijkheden;
✓ 40-urige werkweek op basis van flexibele invulling en persoonlijke wensen;
✓ 8% vakantietoeslag;
✓ uitstekende pensioenregeling;
✓ deelname aan onze winstregeling;
✓ reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer van € 0,19 per kilometer.
Kan jij niet wachten om bij ons aan de slag te gaan als operator? Solliciteer nu!
Solliciteren kan door je CV te sturen naar n.basten@waterstromen.nl. Nataschja Basten neemt jouw
sollicitatie in behandeling. Voor vragen is ze bereikbaar op 0573 – 298 551 (www.waterstromen.nl).
Reageren kan tot en met 20 maart 2021. We zien je reactie graag tegemoet!
Waterstromen aanvaardt geen ongevraagde hulp van intermediairs, uitzendbureaus of andere
derden voor deze vacature.

