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Van ons krijg je energie en warmte…

Hallo
Technicus Wtb
…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 werktuigbouwkundige toekomst bij AVR!

Jouw werkzaamheden
Full
time

Storingen verhelpen en onderhoud

1

verrichten. Dit betekent veel lassen, branden

Hoe ziet je dag eruit?

en slijpen

2

Plaatsen, afstellen en uitlijnen van pompen en

3

Rapporteren van uren en bevindingen van

4

Rapporteren van uren en bevindingen van

5

x

elektromotoren

storingen

storingen

Ben
jij onze
nieuwe
collega?

Met plezier en opgerolde mouwen
ga jij iedere dag weer aan de slag.
Dat doe je zelfstandig en op
doortastende wijze. Jouw collega’s
kunnen bovendien altijd rekenen
op jouw hulp of een vrolijke
kwinkslag. Dit ben jij:

• Minimaal 2 jaar ervaring als
technicus werktuigbouwkunde
in de industrie

• mbo 4 diploma
werktuigbouwkunde of
aantoonbare werkervaring op
dit niveau

• Je spreekt en schrijft goed
Nederlands en Engels

• Je woont in de regio
Rotterdam

• x
• x

Sleutelen aan apparatuur en
installaties: jij houdt ervan.
Dankzij alle certificaten die jij
op kosten van AVR hebt
behaald, mag je hier nu
zelfstandig mee aan de slag.
Het ene moment help je bij
de installatie van een nieuwe
pomp, terwijl je even later
snel en vakkundig een storing
verhelpt. Zo zorg jij ervoor
dat ook vandaag alles blijft
draaien.

Wat biedt
AVR jou?
Naast 22,5
vakantiedagen en 13
ADV dagen bieden
we je een goed
basissalaris. Het
salaris ligt tussen
€ 2.280 en € 3.000
bruto per maand.
Maar we bieden je
nog meer!

22,5
vakantiedagen
+ 13 ADV
dagen.

Locatie
Rozenburg

8,33% Botlektoelage
8% vakantiegeld
3,25%
eindejaarsuitkering
Reiskostenvergoeding

Uitstekende
pensioenregeling
(70% wordt betaald
door AVR)

