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Werktuigbouwkundige/monteur
Ben jij de expert op het gebied van mechanisch onderhoud?
Solliciteren

Bedrijfsinformatie
Standplaats:
Salarisindicatie:
Opleidingsniveau:
Dienstverband:
Aantal uren per week:

Eindewege, Zuid-Beveland
maximaal € 3.133,- bruto per maand (salarisschaal 7)
mbo-4
vast
36

Woon jij onder of boven NAP? Veel mensen vinden het vanzelfsprekend dat we in
Nederland voor een groot deel onder de zeespiegel leven. Gelukkig vinden wij dat niet.
Dag en nacht werken onze 460 medewerkers aan sterke dijken, veilige plattelandswegen
en schoon en voldoende water. Jij binnenkort ook? Werken aan water is niet alleen nuttig
maar ook leuk en nodig! En waar kun je dat beter doen dan in Zeeland? Welkom bij
Scheldestromen!

Functie
Als werktuigbouwkundige/monteur verzorg je zelfstandig het mechanisch onderhoud aan
pompen, motoren en andere componenten van onze installaties en heb je een belangrijke
rol bij het oplossen van mechanische storingen, modificeren en vervangen van
productiemiddelen.
De werkzaamheden
• Preventief- en correctief onderhoud uitvoeren aan onze verschillende installaties.
• Signaleren en oplossen van afwijkingen en treﬀen van noodmaatregelen ter voorkoming
van onveilige situaties.
• Analyseren en zelfstandig beoordelen van de technische staat van machines.
• Signaleren van trends, voorstellen doen voor het verbeteren van constructies en
materialen én voor vervangende investeringen.
• Begeleiden van externe monteurs en technici bij het uitvoeren van werkzaamheden.
• Ondersteunen op meerdere werkterreinen, zoals in de werkvoorbereiding en bij
onderhoudswerk en het opstellen van een technisch programma van eisen.
• Vastleggen van verrichte werkzaamheden in de diverse ondersteunende systemen.

Profiel
Wat breng je mee?
• Een afgeronde mbo-4 opleiding Technicus engineering (in de richting van mechatronica
of werktuigbouwkunde), Technicus service en onderhoud of een gelijkwaardige opleiding

met minimaal 5 jaar ervaring.
• Een VCA basis/VOL opleiding en een TAZ opleiding zijn een pre.
• Kennis in en ervaring met het onderhouden van rotating equipment en storing zoeken in
technische installaties.
• Je legt makkelijk contacten en kunt goed samenwerken.
• Je hebt oog voor veiligheid en kunt je werk op een veilige en verantwoorde manier
uitvoeren.
• Je bent leergierig en onderzoekend.
• Je bent secuur in je werk en komt gemaakte afspraken na.
• Je bent bereid om mee te draaien in de wachtdiensten.
• Rijbewijs BE.

Aanbod
Waar kun je op rekenen?
Het waterschap is een flexibele werkgever: we kennen geen vaste werktijden. Je werkt
tussen 7.00 en 19.00 uur waardoor je werk en privé makkelijker kunt combineren.
Daarnaast kennen wij een informele werksfeer waarbij je veel verantwoordelijkheden krijgt
bij het uitvoeren van je werk.
Wat bieden we nog meer?
• Bovenop het salaris (maximaal € 3.133,- bruto per maand, salarisschaal 7) ontvang je
een Individueel Keuze Budget (20% van je brutosalaris). Je bepaalt zelf hoe en wanneer je
jouw budget besteedt.
• Een dienstauto hoort bij de functie.
• Aantrekkelijke pensioenregeling bij ABP.
• Collectieve zorgverzekering bij diverse zorgverzekeraars.
• We werken zoveel mogelijk digitaal. Je krijgt daarom een laptop, iPad en iPhone in
gebruik.
• Ruime scholingsmogelijkheden én een Persoonsgebonden Basis Budget van € 5.000,per
5 jaar. Dit kun je inzetten voor vitaliteitsdoelen en voor loopbaanontwikkeling.
• Een beoordelingssysteem waarbij je functioneren gekoppeld is aan salarisverhoging.
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de cao waterschappen.
De afdeling Zuivering & Installatiebeheer (ZI)
De afdeling verzorgt de planvorming en uitvoering van de operationele taken van
zuiverings-technische werken, poldergemalen, stuwen enz. De afdeling bestaat uit een
team Onderhoud en Projecten, een team Ondersteuning, een team Technologie en 3
regio’s (Oost, West en Zuid). In totaal werken er 86 medewerkers binnen de afdeling ZI.
Team Onderhoud en Projecten
Binnen het team Onderhoud en Projecten bij de afdeling Zuivering & Installatiebeheer
werken 25 medewerkers aangestuurd door een teamleider. Jouw standplaats wordt
Eindewege.

