W-monteur (fulltime)

Binnen een hecht team medeverantwoordelijk voor een duurzame verwerking van
zuiveringsslib bij de grootste slibverwerkingsinstallatie van Europa.
SNB werkt aan een betere wereld
N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) in Moerdijk vervult een vitale maatschappelijke
taak: het zo optimaal mogelijk verwerken van zuiveringsslib (zuiveringsslib is afval dat
overblijft na het zuiveren van afvalwater). Hiermee beschermen we mens en natuur
maximaal, 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Werken bij SNB betekent dat je een
bijdrage levert aan een gezondere en duurzamere samenleving. Dit doen we onder andere
door grondstoffen en energie terug te winnen. Voor de toekomst werken wij aan een
circulaire afvalwater- en slibketen. En dus aan een betere wereld.
Met in totaal circa vijftig medewerkers zijn we een relatief kleine organisatie. Werken bij SNB
betekent samenwerken in een compacte, professionele en kwalitatieve organisatie. Elke
medewerker kan bijdragen aan de resultaten en meedenken over het werk. We kennen
elkaar, de lijnen zijn kort en de sfeer is informeel. Bij SNB hebben we oog voor elkaar en
vinden we persoonlijk contact belangrijk.
De functie van W-monteur bij SNB
Als W-monteur werk je binnen de Technische Dienst (TD). Deze afdeling is verantwoordelijk
voor het elektrisch, mechanisch en bouwkundig onderhoud van de slibverwerkingsinstallatie
en overige installaties. Ook verzorgt de afdeling het projectmanagement en de
ondersteuning bij het aanbrengen en doorvoeren van vernieuwingen.
Als W-monteur voer jij onderhoud uit op werktuigbouwkundig gebied. Het is belangrijk dat je
de verantwoording voelt om dit tijdig en correct uit te voeren, zodat de machines niet te lang
stilstaan. Ook voer je als monteur werktuigbouwkunde eenvoudige
onderhoudswerkzaamheden op elektrisch en besturingstechnisch gebied uit.
De functie is voor een contract van 38 uur per week, waarbij je 40 uur per week werkt en 13
ADV-dagen per jaar krijgt.
Dit zoeken we
• Je hebt een opleiding afgerond op MBO niveau 3 (werktuigbouwkunde of soortgelijk,
VCA Basis, BHV en opleiding op het gebied van elektrotechniek);
• Je hebt ervaring als onderhoudsmonteur of monteur werkbouwtuigkundige
installaties;
• Je voelt je verantwoordelijk voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden;
• Je werkt proactief, snel, effectief en correct.
De volgende stap
We werken voortdurend aan innovatie om onze verantwoordelijke maatschappelijke taak zo
duurzaam mogelijk uit te kunnen voeren. Daarbij vinden we transparantie, vrijheid en ruimte
om zelfstandig te werken en een goede werkprivébalans belangrijk. Volop ruimte voor
professionele en persoonlijke ontwikkeling is voor ons vanzelfsprekend. We hebben goede
arbeidsvoorwaarden. Spreekt jou dit aan, zet dan de volgende stap.
Enthousiast geworden om als W-monteur aan de slag te gaan bij SNB? We ontvangen graag
je CV, voorzien van een korte motivatie en salarisindicatie.
Contactpersoon: Monique Kleijn
E-mailadres: kleijn@snb.nl

