zoekt

DECONTAMINATOR (M/V)
Jouw verantwoordelijkheden
Voor de revisieperiode (vanaf mei 2018) is de Firma Staelens BVBA op zoek naar extra
decontaminatoren. Dit houdt in dat je nucleaire besmetting wegwast via diverse procédés
(bv. met de hand afwassen, met de hogedrukspuit, in een decolokaal, met stofzuiger etc) en
dit in de nucleaire (warme) zone van de Kerncentrale Doel.
Voorbeelden:
-

Decontaminatie van reactordokken
Tentenbouw rond hotspots
Nucleaire transporten organiseren
Tanks reinigen
Vervangen van filters
Onderwaterstofzuigen
Materialen ontsmetten in wasbakken
Afvoerputjes vrijmaken
…

Het werk omvat shiftwerk (vroege/late, soms nachtploeg) en ook tenminste 1 dag in het
weekend. Indien u niet bereid bent tijdens het weekend te werken (we zoeken immers extra
personeel om een onderhoudsrevisie uit te voeren), gelieve u dan te onthouden van
sollicitatie.
Moeilijk bereikbaar met openbaar vervoer.

Jouw profiel
De job wordt u ter plaatse aangeleerd, dus enige ervaring is niet vereist. Wel is het verplicht
om de Nederlandse taal machtig te zijn, niet enkel voor communicatie, maar des te meer
voor uw eigen veiligheid!
Attesten zoals VCA, rolbrug en heftruck zijn een pluspunt.
Je ben initiatiefrijk en positief ingesteld.
Je bent bereid om aandacht aanwezig te zijn op veiligheidsvergaderingen, toolboxen, e-MIX,
etc…

Gezien de lange aanmeldprocedure om toegang te verkrijgen tot de Kerncentrale, dienen
kandidaten zich zo snel mogelijk aan te bieden via mail. Ook zal voor de tewerkstelling een
vierdaagse opleiding (voor toegang tot KCD) moeten gevolgd worden (diverse mogelijke
data in februari, maart en april).
Mensen die reeds toegang hebben tot de warme zone (of reeds de vierdaagse opleiding
hebben gevolgd), dienen dit ook te vermelden in de sollicitatiemail.
Ons aanbod
Dit is een tijdelijke opdracht (waarschijnlijk tot eind 2018). Indien er mogelijkheden zijn,
bestaat de kans dat je nadien een vast contract aangeboden krijgt.
Een dynamische voltijdse functie binnen een enthousiast team.
Een professionele en stabiele werkomgeving waar collegialiteit centraal staat.
Geïnteresseerd?
Stuur je motivatiebrief en cv met als onderwerp “DECONTAMINATOR (M/V)”
naar joris@firmastaelens.be

