TRAINEE CIVIELE TECHNIEK
Waterschap Vechtstromen is verantwoordelijk voor het water van Emmen tot Enschede. Met peilbeheer regelt
het waterschap een zo optimaal mogelijke waterstand in sloten, kanalen en beken. Door water vast te houden,
af te voeren en aan te voeren wordt het waterpeil gereguleerd. Stuwen, gemalen, sluizen en inlaten helpen
hierbij. Behalve de hoeveelheid water, is schoon water een belangrijke taak van het waterschap. Waterschap
Vechtstromen zorgt voor de zuivering van het afvalwater van huishoudens en bedrijven. Hiervoor beschikt het
waterschap over geavanceerde rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s), ook wel
afvalwaterzuiveringsinstallaties genoemd (AWZI’s). Daar wordt het afvalwater gezuiverd, voordat het weer
terugkeert in beken en sloten.
Het waterschap is voortdurend bezig het watersysteem (beken, kanalen, rivieren, etc.) te verbeteren. Dit om
voorbereid te zijn op klimaatveranderingen, maar ook om gebruiksfuncties (bv landbouw en natuur) zo goed
mogelijk te bedienen. Je gaat vanuit je specialisme bijdragen aan deze activiteiten. Het betreft zowel
nieuwbouw-, renovatie- als onderhoudsprojecten. Samen met ander specialisten, zoals cultuurtechniek en
werktuigbouwkunde, maak je de juiste keuzen voor aanpassingen van watergangen, stuwen, gemalen, bruggen
etc.. Je formuleert opdrachten voor het werk dat uitbesteed wordt en begeleidt deze werkzaamheden en
toetst de kwaliteit van de producten. Daarnaast ben je in je specialisme een vraagbaak voor de interne
watersysteembeheerders.
VEREISTEN
•
•
•
•
•

Je bent een starter met 0 tot 2 jaar werkervaring
Je hebt een relevante studieachtergrond, bijvoorbeeld civiele techniek
Je hebt een hbo- of wo-studie afgerond
Je wilt graag ervaring opdoen in de advieswereld
Je krijgt energie van samenwerken

WAAROM EEN WADINKO TRAINEESHIP?
•
•
•
•
•

Contract van 18 tot 24 maanden
Marktconform salaris op basis van een 40-urige werkweek
Reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer
90 procent werk, 10 procent opleidingsprogramma
25 vakantiedagen per jaar

Het traineeship van Wadinko Traineeship bestaat uit één tot drie opdrachten. Dit geeft jou alle vrijheid om
jezelf en het bedrijfsleven te ontdekken. Je kunt zelfs een uitstapje maken naar een andere functie. Wadinko
Traineeship is een initiatief van Wadinko, een partij die zich inzet voor een gezond bedrijfsleven in de provincie
Overijssel. Uit ervaring weten we dat bedrijven zich ontwikkelen door te leren. En van wie kan dat nu beter dan
van jong talent als jij?
Ben je geïnteresseerd meld je dan aan via www.wadinkotraineeship.nl of mail naar
info@wadinkotraineeship.nl

