Ben jij onze nieuwe Distributiemonteur? - Waterbedrijf
Groningen

Ben jij onze nieuwe Distributiemonteur?
40 uur
MBO-3, aangevuld met het diploma monteur gas/water/warmte
Enkele jaren relevante werkervaring

Kom je bij ons werken?
Jij vindt het leuk om elke dag wat anders te doen. De ene keer zorg jij ervoor dat je een
lek in de waterleiding repareert, zodat onze klanten zo snel mogelijk weer water hebben.
Een andere keer mag je een nieuwe leiding leggen of een bestaande verleggen. En als je
heel goed bent of wordt in je vak kan je meedoen aan de kampioenschappen fitten. Er
werkt al een aantal wereldkampioenen bij ons; wie weet ben jij de volgende?

Wat ga je doen?
Jij bent samen met 50 collega’s verantwoordelijk voor het onderhoud van het gehele
waterleidingnet in de provincie Groningen. Daarnaast kan je worden ingezet bij
werkzaamheden voor de ondergrondse leidingen van onze Industrie- en Energie- en
Water-activiteiten. Bij alles wat je doet is niet alleen je vakmanschap van belang, maar
ook een nette omgang met onze klanten.
Je dagelijkse werkzaamheden bestaan uit:
Werken aan het leidingnet: zowel aanleggen, onderhouden als wijzigen ervan;
Reparatie van leidingen, zowel binnen als buiten normale werktijden (je werkt in
een storingsdienst volgens een rooster);
Verhelpen van storingen bij klanten (zoals het vervangen van een watermeter, een
reparatie van een lekke invoer of je vervangt een hoofdkraan);
Controle en onderhoud van brandkranen en afsluiters;
Checken van werkzaamheden die door een aannemer zijn uitgevoerd;
En wat je gedaan hebt houd je bij: uren, werkbonnen, leidingtekeningen en
dergelijke.

Wat breng je mee?
Relevante opleiding op MBO-3 aangevuld met het diploma monteur
gas/water/warmte (of je bent bereid deze opleiding te volgen);
Enkele jaren relevante werkervaring;
Je bent klantgericht, flexibel en resultaat- en oplossingsgericht;

Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband functioneren met oog voor veiligheid;
VCA-VOL diploma;
In het bezit van rijbewijs BE.

Wat bieden we?
We vragen veel en we bieden veel. Bij Waterbedrijf Groningen werk je in een omgeving
met veel ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling.
De functie is ingeschaald in schaal E van de WWB loonlijn met een salarisrange van
€ 2.019,- tot € 2.690,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband.
Naast het salaris is er nog het flexibel arbeidsvoorwaardenbudget (FAB; maandelijks meer
dan 20% van je bruto maandsalaris) dat naar eigen inzicht in te vullen is. Daarnaast is er
ook een inzetbaarheidsbudget en een employabilitybudget. Dit kun je gebruiken om jezelf
verder te ontwikkelen door middel van opleidingen en cursussen.

Interesse?
Voel je je aangesproken en ben je enthousiast geraakt? Mail dan je CV en motivatiebrief
naar vacatures@waterbedrijfgroningen.nl onder vermelding van (leerling)
distributiemonteur.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Margriet de Vries,
Teamleider/Procesbegeleider Projecten, telefoon 06 204 413 21.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Solliciteer direct

