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Ben jij een enthousiaste en ambitieuze
Productietechnicus die zich in wil zetten om de
continuïteit van de drinkwatervoorziening 24/7 te
garanderen? Kom dan ons team op de productieregio
Huijbergen en op termijn de productieregio Braakman
versterken!
Evides maakt in vijf productieregio’s drinkwater voor haar klanten. Het primaire proces
bestaat uit ruwwaterwinning, zuivering en levering van drinkwater en is volledig
geautomatiseerd. Ingrijpen gebeurt alleen bij verstoringen in de procesinstallaties en om
gepland onderhoud te plegen. De regio's streven voortdurend naar Operational
Excellence. Dat kun je vertalen als 'uitblinken in wat je doet'. Voor Evides betekent het dat
we streven naar het volledig voorkomen van storingen die negatieve gevolgen hebben
voor de levering van drinkwater.
Onze mensen vormen de belangrijkste factor voor de beste waterkwaliteit.
Kennisonderhoud hoort daarom bij ons dagelijks werk. Daarnaast zijn storingsongevoelig
ontwerpen, redundantie en een consequente storingsanalyse sleutelbegrippen die de
kwaliteitswaarborging garanderen.

Jouw kernwaarden: zelfstandig, resultaatgericht en
stressbestendig
Als Productietechnicus draag je zorg voor optimale inzet, bediening en onderhoud van de
productie-installaties en pompstations waardoor een betrouwbare levering van drinkwater
wordt gewaarborgd. Verder verhelp je eventuele verstoringen in het proces.

Jouw belangrijkste werkzaamheden zijn de volgende:
Het uitvoeren van, met name elektrotechnische en/of werktuigbouwkundige,
onderhoudswerkzaamheden;
Het zorgen voor het in- en uitdienst nemen van productieonderdelen;
Het bewaken van de procesinstellingen;
Het lossen van chemicaliën;
Het analyseren en controleren van proces, het bedienen van de installaties en het
oplossen van storingen;
Het bieden van ondersteuning bij projectmatige activiteiten;
Het begeleiden van werkzaamheden van derden.
Heb jij ...
een mbo-diploma niveau 4 in een technische richting?
de ambitie om jezelf en je technische vaardigheden verder te ontwikkelen?
de motivatie om te groeien tot volwaardig productietechnicus en op termijn deel te
nemen aan de consignatiedienst binnen Productie Drinkwater?
bij voorkeur aanvullende kennis en/of ervaring op het gebied van
procesautomatisering of procestechniek?
Ben jij ...
iemand met een hoge norm ten aanzien van veiligheid?
een teamspeler die graag met anderen samenwerkt en tevens in staat is om
zelfstandig werkzaamheden in te plannen en uit te voeren?
bereid tot het volgen van een aanvullende opleiding op het gebied van
drinkwaterprocessen (Basisopleiding Drinkwater) en het interne opleidingstraject?
betrouwbaar, stressbestendig, resultaatgericht en leergierig?
gemotiveerd om jezelf te ontwikkelen op meerdere productielocaties en in
meerdere zuiveringsprocessen?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Ons aanbod
Deze functie is ingedeeld in schaal 7 van de cao Waterbedrijven. Het bruto maandsalaris
in deze schaal is maximaal €3.238,-. Afhankelijk van het aantal jaren relevante
werkervaring dat je hebt opgedaan, ontvang je een passend salaris. Daarnaast ontvang je
circa 20% aan flexibel arbeidsvoorwaardenbudget. Je kunt hier o.a. extra vakantiedagen
mee kopen, het iedere maand laten uitkeren of sparen en het in één keer laten uitkeren;
de keuze is aan jou! Evides biedt je verder prima arbeidsvoorwaarden met uitgebreide
ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden en een goede pensioenregeling.

