Procestechnicus Waterzuivering en Biogasproductie
Standplaats Olburgen (Gld.)
Werken met waterzuiverings- en biogasinstallaties waar je écht trots op kunt zijn?
Als procestechnicus ben jij in een klein team verantwoordelijk voor het bedienen van onze
procesinstallatie in Olburgen. Samen met dit team zorg jij ervoor, dat onze processen optimaal en
storingsvrij verlopen. Als procestechnicus bij Waterstromen heb je een breed takenpakket, veel
ontwikkelmogelijkheden en kun je ervan uitgaan dat geen dag hetzelfde is.
Je werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit:
✓ het bedienen, onderhouden en optimaliseren van de technische installaties en processen;
✓ signaleren en oplossen van storingen en procesafwijkingen;
✓ ontwikkelen en uitvoeren van preventieve onderhoudsprogramma’s;
Dit is je team bij Waterstromen:
Onze organisatie, Waterstromen, bestaat uit ca. 25 medewerkers. Wij zijn voortdurend op zoek
naar verbetering en uitbreiding van onze processen. Jaarlijks zuiveren wij met al onze locaties
tezamen meer dan 2 miljoen m³ water, behandelen we 40.000 ton organische reststromen en
produceren we meer dan 7 miljoen m³ biogas. De komende jaren ligt de focus op het uitbreiden
van onze locaties, het verbeteren van de duurzame energieproductie en het terugwinnen van
grondstoffen. Samen met jouw team, ben jij verantwoordelijk voor onze locatie in Olburgen.
Wat breng je mee?
✓ een (proces)technische opleiding op MBO 4- niveau;
✓ affiniteit met biologische processen in combinatie met elektro- mechanische techniek;
✓ hoog verantwoordelijkheidsgevoel;
✓ bereidheid je verder te ontwikkelen met vakinhoudelijke cursussen en opleidingen;
✓ één keer per vier weken een storingsdienst draaien is voor jou geen probleem;
✓ je woont op minder dan 45 minuten rijden van Olburgen of bent bereid te verhuizen.
Wat bieden wij?
✓ een veilige werkomgeving;
✓ een startsalaris tussen de € 2.750,- en € 3.350,- bruto per maand, met mogelijkheden tot
verdere groei;
✓ 40-urige werkweek op basis van flexibele tijdindeling en persoonlijke wensen;
✓ 160 verlofuren per jaar met de mogelijkheid extra uren bij te kopen;
✓ 8% vakantietoeslag;
✓ Consignatietoeslag;
✓ premievrije pensioenregeling;
✓ deelname aan de winstuitkeringsregeling;
✓ reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer van € 0,19 per kilometer;
✓ mogelijkheid tot verdere ontwikkeling door opleidingen en cursussen;
✓ wij zorgen goed voor onze medewerkers!

Interesse in deze functie als procestechnicus?
Solliciteren kan door je CV te sturen naar n.basten@waterstromen.nl. Je kunt je mail dan richten
aan Nataschja Basten. Voor vragen is ze bereikbaar op 0573 29 85 51.
Sluitingsdatum 1 oktober 2020.
We zien je reactie graag tegemoet!

