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Leerling Rioolmonteur

Zendie Uitzendbureau

Omschrijving

Branche

Gestart als familiebedrijf is onze relatie door groei en overname inmiddels een
organisatie met ongeveer 500 medewerkers.
Je houdt je voornamelijk bezig met het aanleggen en repareren van rioleringen. Het
graafwerk en de bestrating behoort ook hiertoe. Je moet dus niet bang zijn om vieze
handen en schoenen te krijgen! Hoe een werkdag eruit kan zien Het is
vrijdagochtend, samen met je collega’s start je de dag op. Een collega vertelt over
zijn weekendplannen en voor je het weet is het al half 8 en ga je aan de slag. Je
planning voor de dag is bij jou bekend en met je doorgenomen. Met behulp van een
tablet heb je een overzicht van alle werkzaamheden voor die dag. Je verheugt je op
de dag! Zodra je op jouw werkadres bent gearriveerd, meld je je bij de klant. Je
vraagt door over het werk dat je uit gaat voeren. Daarna ga je aan de slag. Na
beëindiging van de werkzaamheden meld je je af bij de klant en geef je indien nodig
nog een aantal tips. Ten slotte ben jij de specialist die het probleem verholpen
heeft! Vervolgens voer je die dag nog diverse werkzaamheden uit. Wat het werk zo
leuk maakt, is de afwisseling. Iedere dag is anders, je kunt echt iets betekenen voor
je klanten. Met een voldaan gevoel stap je in je bedrijfsbus, de dag zit erop. Je gaat
nu genieten van je weekend, zodat je maandag weer met volle energie onze klanten
kunt helpen.

Infra

Locatie
Limburg

Aantal uur per week
Fulltime

Bruto salaris per uur
€ 14.04

Wat vragen wij van jou?
Als ambassadeur van de organisatie is het heel belangrijk dat je klantvriendelijk en
dienstverlenend bent en daarbij altijd denkt in mogelijkheden! Je bent tenslotte het
visitekaartje. Je kunt zelfstandig werken, voelt je verantwoordelijk en je bent flexibel
in je werktijden. Als je werk uit dreigt te lopen vind je het een uitdaging om het
dezelfde dag nog af te maken. Als dienstverlenend bedrijf zijn onze mensen
voortdurend inzetbaar. We bieden je een werkomgeving waarin veel ruimte is om
jezelf te ontwikkelen en waarin je opgeleid kunt worden tot een echte vakman.
Samen overleggen we graag wat de mogelijkheden voor jou zijn.

Wat bieden we jou?
Je ontvangt pensioen
Je mag kiezen of je je ADV dagen wilt opsparen of uitbetaald wilt krijgen
Een eigen werkbus met al het benodigde materiaal
Mogelijkheden tot het volgen van opleidingen
Doorgroeimogelijkheden

Solliciteren?
Enthousiast geworden voor de functie van Leerling Rioolmonteur? Solliciteer dan
direct door op de ‘’solliciteren’’ knop te drukken of stuur een e-mail met je cv in de
bijlage naar info@zendie.nl.
Wanneer wij je cv ontvangen hebben zullen we telefonisch contact met je opnemen
om je uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek op kantoor.
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In dit gesprek zullen wij je wensen en voorkeuren bespreken zodat we een
passende match kunnen vinden tussen jou en één van onze opdrachtgevers omdat
wij het belangrijk vinden dat je op de juiste plek terecht komt.
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