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Van ons krijg je energie en warmte…

Hallo
Technicus E&I
…voor onze locatie
Rozenburg.

AVR is gespecialiseerd in de verwerking
van diverse soorten restafval. Wij
zetten dit afval om in energie en
grondstoffen voor huishoudens en
bedrijven. Het is onze ambitie om een
schone wereld te creëren waarin niets
onbenut blijft.

Vind jouw mooie toekomst bij AVR!

Jouw werkzaamheden
1

Verhelpen van elektrotechnische storingen

2

Uitvoeren van geplande en ongeplande

aan onze installaties

Hoe ziet je dag eruit?

onderhoudswerkzaamheden

3

Begeleiden van inspecties

4

Testen en in bedrijf stellen van aangepaste en

5

Oproepdiensten draaien om ook storingen

nieuwe installaties

buiten kantoortijden te verhelpen

Ben
jij onze
nieuwe
collega?

Jij weet van aanpakken en met een
flinke dosis energie sta jij iedere dag
weer in de startblokken om er
samen met je collega’s voor te
zorgen dat onze installaties optimaal
blijven presteren. Voldoe je ook nog
aan onderstaande eisen? Dan ligt
jouw mooiste toekomst bij AVR!

•

•

•
•

Full
time

Ervaring als
onderhoudstechnicus,
inbedrijfsteller of technicus E&I
in de procesindustrie
Een mbo 4 diploma richting
(elektro)techniek, aangevuld
met VCA Basis en Meet- en
Regeltechniek
Goede spreek- en
schrijfvaardigheid in het
Nederlands en Engels
Je woont in de regio Rotterdam

Deze week heb je
consignatiedienst. Dat
betekent dat je oproepbaar
bent bij storingen. Ook
buiten kantoortijden. Als je
telefoon gaat, dan ga je
meteen aan de slag. Snel en
vakkundig los jij iedere
storing op. Bevindingen
rapporteer je aan de
groepsleider. Op dagen dat je
geen consignatiedienst hebt,
werk je bijvoorbeeld aan
groot onderhoud.

Wat biedt
AVR jou?
Een afwisselende
baan bij een fijn
bedrijf met een
goede sfeer. Bij ons
mag en kan je jezelf
zijn en krijg je alle
gelegenheid om
door te leren en te
groeien.

Je hebt 22,5
vakantiedagen
+ 13 ADV
dagen.

Locatie
Rozenburg

Salaris van maximaal
€ 3.322 bruto per
maand
Botlektoelage van
8,33%
Vakantietoeslag van
8%
Eindejaarsuitkering
van 3,25%
Heel goede
secundaire
arbeidsvoorwaarden

