Dames, het wordt tijd om het roer om te gooien! En heren opgelet...

MEDEWERKER LEGIONELLABEHEER
Geen zekerheid meer in je huidige job? Dan moeten we
echt eens babbelen, want wij kunnen jou zekerheid bieden.
Jij springt in het diepe, wij leren je zwemmen en het beste
waterteam van Nederland maakt van jou een vakvrouw of
vakman! Wij hebben voor jou een zelfstandige, afwisselende
job, geschikt voor stoere vrouwen en dito mannen met een
sociale en vlotte babbel. Wij willen gepassioneerde
medewerkers die samen met ons een commitment aan
durven gaan om te bouwen aan een mooie toekomst.
WATER

Water gaat een belangrijke rol in jouw leven spelen, “Wij
creëren waardevol water”. Dat is de missie van Kalsbeek BV.
Al meer dan 70 jaar dé specialist op het gebied van drinken proceswater.
Wij adviseren onze klanten ten aanzien van wettelijke
bepalingen, waterveiligheid, kostenbesparingen op
watergebied en verlenging van levensduur van
watersystemen. Samen met de klant creëren we de beste
oplossing, dat is uitdagend, afwisselend en gewoon best
stoer. Kalsbeek is een ambitieus bedrijf, kennis is van
essentieel belang en onze medewerkers staan centraal.
Samen met onze klanten vormen zij de succesfactor van de
organisatie.
HOE ZIET JOUW DAG ERUIT?

IK WIL JE GRAAG ONTMOETEN...

Je persoonlijkheid zegt mij meer dan een
perfecte CV. Ken je het gevoel, dat je ergens blij
van wordt? Wanneer jij dat gevoel bij ons hebt en
wij bij jou dan vormt dat een mooie basis voor de
toekomst. Woon je in de omgeving van de
Hanzestad Zwolle? Dan heb je een klein streepje
voor. Kom jij vanuit Zwolle naar Tynaarlo voor een
kennismakingsgesprek? Dan zorgen wij voor wat
lekkers op de terugreis.

Voor dag en dauw stappen we fris in de auto en bezoeken
we door het hele land onze klanten op zeer diverse en
interessante locaties. Eenmaal aangekomen pak je een
lekkere kop koffie, voer je een gesprekje met de beheerder
en ga je aan de slag. Daar voer je controles uit van de
terugstroom beveiligingen (keerkleppen) en andere
toestellen welke zijn toegevoegd aan de (drink)
watersystemen. Ook voer je Legionellabeheer
uit zoals temperatuur meten, spoelen en neem je monsters
van zowel drink- als proceswater.
Nog geen kennis van water? Geen enkel probleem, met de
juiste mentaliteit, een snufje technische affiniteit en een
grote dosis nieuwsgierigheid durven wij het aan, jij ook?
Wij laten je pas zelfstandig werken wanneer jij dat
aangeeft. Zo doen wij dat bij Kalsbeek.

GAAT JE HOBBY WERK WORDEN?

Wij gunnen je het! We belonen je inzet en bieden een mooi salaris. Maar we bieden nog veel meer wat niet
in geld uit te drukken is. Namelijk een uitdagende baan met ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling, want
jij maakt het verschil. Je maakt deel uit van de Kalsbeek-familie en van een groeiend ambitieus bedrijf
waar je trots op kunt zijn.

Enthousiast geworden?
Neem dan nu contact op met jouw nieuwe collega….
Dat ben ik namelijk, Stefanie Boer, HR manager van Kalsbeek en ik kan niet wachten om samen met jou de ambities van Kalsbeek
waar te maken! Neem vandaag nog contact met mij op via boer@kalsbeek.net of bel naar 0592-350000.

