Medewerker algemene Dienst

Medewerker algemene Dienst
Deze vacature in het kort

Je werk
Als medewerker Algemene Dienst, voer je met grote zelfstandigheid
onderhoudswerkzaamheden uit. De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit inlaatduikers
doorspuiten, maai- en snoeiwerkzaamheden, groenvuil afvoeren, plaatsen van
peilschalen, schoonspuiten van sluizen, kadaververwijdering en (kleine) dijkreparaties.
Daarnaast kan je ingezet worden als schuitenvoerder (matroos) op een van onze schepen.
Je voert zakelijk transport baggerwerk en drijfvuilzaamheden uit in de regio Amsterdam en
AGV gebied.
Het team uitvoering is verantwoordelijk voor baggeren, drijfvuilvissen, gangbaar houden
van sluizen en terreinonderhoud gemalen binnen het werkgebied Amsterdam, Amstel,
Gooi en Vechtstreek. Het team is een uitvoerend team binnen de afdeling
Waterinfrastructuur en bestaat uit 43 medewerkers. Naast ons dagelijks werk verlenen wij
voor diverse Amsterdamse evenementen onze diensten zoals de intocht van Sinterklaas,
Sail, Gay pride en het Grachtenfestival.

Wat breng je mee?
Een flexibel inzetbare collega, die beschikt over een relevante afgeronde vmbo diploma.
Je hebt kennis en ervaring op het gebied van waterbeheer en een VCA diploma. Je bent
in het bezit van een zwemdiploma en rijbewijs B. Bij voorkeur heb je een groot rijbewijs,
bosmaaier- en kettingzaag certificaat. Je werkt proactief samen met je collega's om het
geplande werk te realiseren en jij weet als geen ander hoe je de klant centraal stelt.
De selectiegesprekken zijn op 2 en 3 januari 2020. De gewenste startdatum is z.s.m.
Van onze selectieprocedure maakt (internet)screening onderdeel uit. Voor aanvang van de
werkzaamheden dient een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag te worden overgelegd.

Dit krijg je ervoor terug
Als je bij Waternet werkt, heb je uitstekende arbeidsvoorwaarden. De voor 2020
vastgestelde cao biedt je een mooi pakket, waarbij je zelf je eigen keuzes kunt maken. In
ruil voor je inzet en betrokkenheid krijg je van ons:
Een salaris van minimaal € 2.198,- tot maximaal € 2.723,- (salarisschaal 5) bruto
per maand op basis van 36 uur per week;
Omdat we weten dat het werk zwaar is, ontvang je bovenop jouw salaris TBW 1

(toeslag bezwarend werk) van € 72,00 bruto per maand;
Je krijgt een toeslag wachtdienst van € 210,83 per maand (1 x per 5 weken);
Een vast contract in het verschiet;
Reiskostenvergoeding;
Tijd voor tijd – voor ieder overgewerkt uur krijg je een vrij uur terug;
Een vrij besteedbaar budget (20% van je salaris). Hiermee kun je bijvoorbeeld
extra vakantiedagen kopen of een opleiding doen of laten uitbetalen;
Een goed gevuld persoonlijk opleidingsbudget voor jouw individuele ontwikkeling
(€ 5.000,-);
Een pensioenfonds van het ABP.
Werken bij Waternet
Bij Waternet werk je met een uniek product: water. Schoon water is belangrijk voor
iedereen. Samen met 1.800 collega’s zorgen we voor veilig drinkwater, schone grachten,
rivieren en droge voeten. Waternet werkt aan unieke innovatieve projecten op het gebied
van digitalisering, data en waterbeheer. Aandacht voor duurzaamheid vinden wij van groot
belang. In 2020 is onze organisatie 100% klimaatneutraal. Onze medewerkers zijn echte
vakmensen: buiten en op het hoofdkantoor. Van monteur tot juridisch adviseur, van
dijkinspecteur tot dataspecialist. Al deze betrokken medewerkers maken Waternet samen
tot een werkgever waar je jezelf kan zijn. Wij stimuleren je om elke dag een stukje beter te
worden. Je vindt dan ook een groot aanbod aan opleidingen en trainingen bij onze eigen
Waternet Academie.
Ben je aan het werk of kom je langs op ons hoofdkantoor aan de Amstel in Amsterdam?
Neem dan vooral een ontspannen stoelmassage en een gezonde en lekkere lunch in ons
restaurant. Ook kun je hier sporten of bijvoorbeeld yogales volgen in onze fitnessruimte.

Nieuwsgierig?
Heb je vragen over deze vacature of over werken bij Waternet? Neem dan contact op met
Dennis Holleman van Recruitment. Je kunt hem mailen op dennis.holleman@waternet.nl,
of bellen op 06 - 10 85 31 85.

