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Waterfitter

Zendie Uitzendbureau

Omschrijving

Branche

Onze relatie is een familiebedrijf, al meer dan 40 jaar actief in de ondergrondse
Infra voornamelijk in Zuid Limburg. Ze doen dingen nét een beetje anders en zetten
graag dat stapje extra voor hun opdrachtgevers en medewerkers! Dat zie je terug in
trouwe opdrachtgevers en loyale medewerkers! Zij besteden veel aandacht aan hun
medewerkers en het werkplezier staat hoog in het vaandel!
Als waterfitter ben je verantwoordelijk voor aanleg van de waterleiding (dit kan
zowel in hoofd- als dienstleidingen) Het is een verantwoordelijke baan en we zijn op
zoek naar een échte vakman! Je werkt conform tekeningen en
veiligheidsvoorschriften en samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor een
juiste en effectieve uitvoering van de diverse projecten.

Infra

Locatie
Limburg

Aantal uur per week
Fulltime

Bruto salaris per uur
€ 13,98 - € 19,52

Wat vragen wij van jou?
Aantal jaren ervaring als waterfitter (hoofd- en dienstleidingen)
VCA
Veilig Werken Langs de Weg (of bereid deze te halen)
Hygiënisch werken in de waterdistributie
Kiad
Rijbewijs B (E)
Naast de benodigde certificaten vinden we het belangrijk wie jij bent! Voor een
goede uitvoering van de functie vragen wij in ieder geval het volgende van je:
– Je bent een echte aanpakker
– Je hebt een collegiale en flexibele houding en instelling
– Je werkt secuur en beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel

Wat bieden we jou?
Salaris zal in overleg zijn, afhankelijk van je leeftijd, ervaring en diploma’s
Salaris wordt betaald conform de kleinmetaal-cao (boven cao niveau)
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 waterfitter? 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.
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
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wij het belangrijk vinden dat je op de juiste plek terecht komt.
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