Introtekstje over Aquafin:
Aquafin zuivert rioolwater voordat het weer de natuur in kan en verbetert zo de kwaliteit van de beken
en rivieren in Vlaanderen. Propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water, daaraan
werken we bij Aquafin elke dag. De zuiveringsinfrastructuur uitbouwen, onderhouden en vervangen
doen we niet alleen. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe talenten die mee onze missie uitdragen om
een betrouwbaar afvalwater- en hemelwaterbeheer uit te bouwen met respect voor de natuur, onze
medewerkers en onze omgeving.

Operator / Technieker waterzuivering regio Gent
De jobinhoud:
•
•
•
•
•

Als operator / technieker in de waterzuivering streef je samen met jouw collega’s naar een goede
werking van onze zuiveringsinfrastructuur, zodat de waterkwaliteit in onze Vlaamse beken en
rivieren nog verder verbetert.
Je staat in voor de procesvoering van de rioolwaterzuiveringsinstallaties, pompstations en
collectoren. Dit doe je aan de hand van een rondgang, het nemen van stalen en controleren van
metingen. Je stuurt de procesparameters bij waar nodig.
Naast het elektrisch en mechanisch preventief onderhoud aan onze installaties, behoort ook het
oplossen van elektrische en mechanische storingen tot het takenpakket van een
operator/technieker.
Indien de situatie het vereist, sta je ervoor open om in een ander team te gaan werken.
Ten slotte zorg je voor de administratieve opvolging van het proces aan de hand van o.a.
rapporteringen.

Jouw profiel:
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een A2 Elektriciteit, Elektrische Installatietechnieken, Industriële Onderhoudstechnieken
of Elektromechanica, of bent gelijkwaardig door relevante ervaring.
Je hebt een goede kennis van industriële elektriciteit, een basiskennis mechanica en een goed
algemeen technisch inzicht.
Daarnaast heb je een sterke interesse in waterzuivering en procesvoering.
Je hecht belang aan het milieu en wil je graag inzetten voor een goede waterkwaliteit.
Je werkt vlot in teamverband.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
Ten slotte ben je bereid om na een inwerkperiode in het wachtsysteem te stappen.

Ons aanbod:
•
•
•
•
•

Een job bij Aquafin geeft je de unieke voldoening dat je echt bijdraagt tot een beter leefmilieu.
Samen met meer dan 1000 collega’s werk je elke dag aan propere waterlopen en een
leefomgeving in harmonie met water.
Een aantrekkelijk salarispakket met uitgebreide extralegale voordelen (fietsleaseplan,
hospitalisatieverzekering, GSM-abonnement, maaltijdcheques,…).
Een interessant verlofpakket (met vrij te kiezen dagen).
Je wordt elke dag beloond met het resultaat van je werk: je ziet het gezuiverd water zo terug in de
beek stromen!
Als operator werk je vaak buiten en ga je regelmatig de baan op.

•
•
•

Je werkt in dagfunctie. Na je inwerkperiode (ca. 6 maanden) stap je in het wachtsysteem.
Wanneer je van wacht bent, krijg je een wachtvergoeding voor die week en een variabele
vergoeding per oproep.
Je komt terecht in een dynamische werkplek waar je jouw loopbaan verder kan uitrollen. Dankzij
een uitgebreid opleidingsaanbod, jobrotatie, coaching en aandacht voor je persoonlijke groei heb
je je eigen ontwikkeling in handen.
Tijdens tal van activiteiten die door en voor Aquafinners georganiseerd worden (personeelsfeest,
afterwork party’s, fietstochten,…), leer je je collega’s op een andere manier kennen.

