Is waterwerk ook
jouw toekomst?
Ben jij op zoek naar een stageplek bij het
waterschap? Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier is altijd op zoek naar
betrokken en deskundige mensen. Werk
met ons mee aan een veilige en duurzame
leefomgeving en solliciteer op een van onze
openstaande stagevacatures.
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Bij de afdeling Waterketen transporteren en zuiveren we afvalwater. We maken er
schoon (oppervlakte)water van. Ook verwerken we slib, het restproduct van het zuiveringsproces. Samen met gemeenten en drinkwaterbedrijven richten we de waterketen
steeds efﬁciënter in. Met vernieuwende technieken winnen we op innovatieve en
energiebewuste wijze grondstoffen en energie terug uit het afvalwater. Onze auto’s
rijden grotendeels op biogas uit afvalwater! De technische dienst verzorgt tevens
het onderhoud aan de peilobjecten, welke zorgen voor het verpompen en het op peil
houden van het oppervlaktewater in Noord-Holland.

Kies voor een uitdagende stage als:
Procesoperator
Spin in het web die vanuit de centrale regiekamer
zuiveringen en rioolgemalen monitort en bestuurt.
Gaat daarnaast het veld in voor bemonsteringen,
analyses, storingen, beheer en bediening van
installaties.
Technicus werktuigbouw
Dagelijks goed laten functioneren en onderhouden
van de zuiveringen en peilobjecten, storingen
oplossen is noodzakelijk om de installaties altijd
goed te laten draaien. Als technicus werktuigbouw
onderhoud je onder andere pompen, tandwielkasten, etc. Het onderhoud voer je uit in de centrale
werkplaats of in het veld waar je gebruik maakt
van een goed ingerichte service bus.
Technicus elektrotechniek
Elektrotechniek en procesautomatisering worden
steeds belangrijker in de technische installaties.
Als technicus ben je breed inzetbaar en heb je kennis van de nieuwste technieken en meetapparatuur.
Dit heb je nodig voor het onderhouden en oplossen van storingen aan de zuivering technische en
peilobjecten. Als technicus elektrotechniek ben je
zowel werkvoorbereider als uitvoerende, wat de
functie aantrekkelijk maakt.
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Wat maakt het werk
aantrekkelijk?
• Veel afwisseling, zo zit je achter
een beeldscherm en de andere
dag ben je in het veld bezig
met het oplossen van storingen
en onderhoud.
• Je werkt in dagdienst op mooie
locaties.
• Goede mogelijkheden om je te
ontwikkelen en opleidingen te
volgen.
• Toepassen nieuwe technieken.
• Je draait mee in een team van
verschillende disciplines die
samen verantwoordelijk zijn
voor het behalen van de
bedrijfsdoelstellingen.
• Je levert een bijdrage aan
schoon, voldoende water en
droge voeten in Noord-Holland.

Kijk voor meer informatie op
werkenbijhhnk.nl
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