Een stroomversnelling in
je carrière.

Ga
er maar
voor.

Ongekend veelzijdig.

2,5 miljoen
consumenten
en bedrijven
dagelijks van
water voorzien.
Feit: Voor 2,5 miljoen mensen en bedrijven
in ons werkgebied is de beschikbaarheid
van betrouwbaar (drink)water elke dag weer
de normaalste zaak van de wereld. Voor de
600 medewerkers van Evides Waterbedrijf
is de levering daarvan elke dag weer een
mooie uitdaging. Niet alleen omdat water
een maatschappelijk zeer relevant product
is, maar vooral omdat werken met water
buitengewoon boeiend is. Wij dagen je uit
om je daar nu zelf in te verdiepen!

Doe het
maar.

Water betekent werk
op alle niveaus.
Water is als werkgebied ongekend
veelzijdig. Zeker bij een bedrijf als
Evides, waar we zowel drinkwater leveren als industriewater en ons bezig
houden met waterzuivering in de
meest brede zin van het woord. Het
spreekt dan ook voor zich dat je bij
Evides uitdagingen treft op alle denkbare niveaus. Waar je ook begint, één
ding staat als een paal boven water:
Evides Waterbedrijf biedt je riante
mogelijkheden voor ontwikkeling en
ontplooiing.

Talent komt altijd bovendrijven
Wie zich verdiept in de wereld van water ontdekt prachtige carrièremogelijkheden. Of je nu VMBO hebt gedaan of
een academische opleiding hebt afgerond, bij een bedrijf als Evides kun
je in diverse richtingen aan de slag. Er
gaat namelijk heel wat werktuigbouw,
procestechniek, civiele techniek, economie en management om in water. Om
maar eens een paar boeiende vakgebieden te noemen. Dat betekent dat er
volop kansen liggen in de techniek, in
de commercie, in staffuncties en op
werkervaringsplaatsen. Zelfs in het buitenland. Want ook daar zijn we actief.
Met aansprekende projecten voor de
zuivering van industrie- en afvalwater
bijvoorbeeld. En met onze bijdragen
voor de stichting Water For Life. Waarmee we goede drinkwater- en sanitaire
voorzieningen binnen bereik brengen
van nóg meer mensen. Dus als jij behalve een relevante opleiding een gezonde
dosis ambitie meebrengt, dan vind je bij
Evides meer dan genoeg perspectief.

Ongekend ambitieus.

“Het perspectief
dat Evides je biedt
is vanaf de eerste
dag helder.”

Traineeship
Met een technische HBO- of WO-opleiding kun je bij Evides kiezen voor een
traineeship. Wij praten dan over een intensief leertraject van drie jaar, waarin
we je meevoeren langs verschillende
multidisciplinaire, (inter)nationale projecten. Als trainee krijg je zo een unieke
kans om de verschillende aspecten van
Evides als waterbedrijf te leren kennen en
tegelijkertijd je inhoudelijke en persoonlijke kwaliteiten verder te ontwikkelen. Je
wordt als het ware in het diepe gegooid,
waarbij je altijd kunt terugvallen op een
interne coach. Ongekend uitdagend!
Doorstromen
Of je nu starter bent of doorstromer, bij
Evides komt talent vroeg of laat altijd
bovendrijven. Als gerenommeerd bedrijf
faciliteren wij onze medewerkers graag
bij het op peil brengen en houden van
de benodigde competenties. Dat neemt
niet weg dat wij loopbaanontwikkeling
als een gedeelde verantwoordelijkheid
zien. Veel hangt van jezelf af. Als jij wilt
groeien, dan geven wij jou die kans.
Dus als je ergens je carrière in een
stroomversnelling kunt brengen, dan is
het wel bij Evides. Ga er maar voor!

Drinkwater en industriewater:
bronnen van innovatie.

Wat maakt Evides Waterbedrijf nu zo
ongekend veelzijdig? Water is water
zou je zeggen. Als je wat minder oppervlakkig kijkt, zie je echter dat niets
minder waar is. De dagelijkse levering
van betrouwbaar drinkwater is een
totaal andere tak van sport dan het
leveren van industriewater of het zuiveren van afvalwater. En juist die combinatie maakt ons zo interessant als
werkgever. Zeker als je bedenkt dat
we op deze terreinen tot de absolute
top behoren. In Nederland, maar ook
in het buitenland.

Evides puntsgewijs:
• Circa 600 medewerkers
• Omzet: 300 miljoen euro
• 13.924 kilometer leidingnet
• 1.019.684 aansluitingen
• Hoofdkantoor in Rotterdam

Innovatieve technologieën
De droge feiten: Met 156 miljoen m3 per
jaar zijn wij een van de sterkste spelers op het gebied van drinkwater in
Nederland. Wij leveren dit water in het
zuidelijk deel van de provincie ZuidHolland, in de hele provincie Zeeland
en in het uiterste westen van de provincie Brabant. Als het gaat om industriewater van diverse kwaliteiten behoren
wij in Nederland met ruim 90 miljoen m3
per jaar inmiddels tot de top. Dit water
leveren wij aan een 6o-tal grote industrieën in Nederland, België en Duitsland.
Misschien vraag je jezelf nu af waar al
dat water vandaan komt? Dat drinkwater
bereiden wij voor 80% uit de rivier de
Maas, voor 16% uit grondwater en voor
4% uit duinwater. Industriewater winnen wij eveneens uit de Maas (42%), uit
het Brielse meer (33%), de Rijn en de
Elbe (14%) en uit kleinere lokale bronnen (14%).

Dynamische werkomgeving
Doordat wij zowel drinkwater als industriewater leveren, mag je er vanuit gaan
dat innovatie bij Evides met hoofdletters
wordt geschreven. Wij verdiepen ons
voortdurend in vernieuwende technologieën om zowel onze waterkwaliteit als
onze dienstverlening op het allerhoogste niveau te houden. Als je alleen al
denkt aan het zuiveren van water, dan
begrijp je dat wij bij Evides inmiddels
een hoop know-how en een schat aan
ervaring in huis hebben. Wij bouwen
bijvoorbeeld zelf specifieke installaties
die het water bij de bron of op locatie zuiveren tot de gewenste kwaliteit.
Tegelijkertijd scoren wij hoog op het
gebied van efficiëncy. Dat resulteert in
lage operationele kosten en relatief lage
drinkwatertarieven. Werken bij Evides
betekent kortom werken in een dynamische én professionele omgeving waar je
het beste uit jezelf kunt halen. Kom er
maar voor!

1.400 m3
hoogwaardig
demiwater
per uur leveren.
Organiseer
het maar.

Ongekend dynamisch.

Feit: Sinds 2010 levert Evides Industriewater vanuit DWP Botlek hoogwaardig
demiwater aan een groot aantal (petro-)
chemische bedrijven in het Botlek-Europoort
gebied. Hiermee is de levering van demiwater aan de Rotterdamse haven voor
de komende jaren door ons veiliggesteld.
Capaciteit: 1.400 m3 per uur!

Zo’n 600
medewerkers
enthousiast en
gemotiveerd
houden.

Feit: Human resources zijn bij Evides Waterbedrijf zonder twijfel een belangrijke schakel. Om die reden vind je bij Evides ongekend
goede arbeidsvoorwaarden. Hoewel deze
grotendeels zijn vastgelegd in de CAO Waterbedrijven bieden ze je als medewerker veel
keuzevrijheid. Dat maakt Evides tot een zeer
aantrekkelijke werkgever. Ontdek het maar.

Regel het
maar.

”Bij Evides heb ik zelf invloed op m’n eigen
arbeidsvoorwaarden. Echt van deze tijd dus.”

Flexibiliteit en keuzevrijheid.
Kom er maar voor.
Evides Waterbedrijf heeft zeer aantrekkelijke, flexibele arbeidsvoorwaarden. Wij kennen een uitstekende CAO
Waterbedrijven waarin zaken als beloning en arbeidsduur goed zijn geregeld. Maar het mooiste is: je hebt
daarbij ook nog eens keuzevrijheid.
We vinden jouw toekomst namelijk
net zo belangrijk als de onze.

Beloning
De primaire arbeidsvoorwaarden van
Evides, zoals die in de CAO zijn vastgelegd, zijn zonder meer goed te noemen.
Naast een marktconform salaris, beschik je over een zogenoemd Flexibel
Arbeidsvoorwaarden Budget dat uit bijna
20% van het jaarsalaris bestaat. Met dit
budget kan je óf extra tijd óf extra inkomen sparen. Daarbovenop mag je
rekenen op een resultaatafhankelijke
beloning van 3,5%. En het pensioen?
Ook dat is ongekend goed geregeld.
Werktijden en vrije dagen
Onze werktijden zijn variabel, waarbij
wij uitgaan van gemiddeld 8 uur per
dag en 40 uur per week. Wil je een dag
thuis werken of liever 4 x 9 uur werken?
Dat is ook bespreekbaar. Bij een werktijdfactor van 100% bieden wij je verder
20 dagen basisverlof en nog eens 5 dagen bovenwettelijk verlof.

Ongekend transparant.

Keuzevrijheid
Niet bindend maar wel erg boeiend is
de keuzevrijheid in budgetten die wij je
bieden binnen de CAO. Wij kennen naast
het Flexibel Arbeidsvoorwaarden Budget
(FAB) nog twee budgetten. Met het
Inzetbaarheidsbudget (IB) ontvang je per
jaar 6,5 dag of 52 uren. Dit is extra
verlof ten gunste van de balans werkprivé. En dan hebben we ook nog het
Employabilitybudget (EB): een budget
van € 1.000,- per drie jaar om te gebruiken voor o.a. coaching, loopbaanadvies
en diverse testen.
Overige voorwaarden
Evides zou Evides niet zijn zonder bedrijfsfitness, PC-privé, een fietspakket,
goede verzekeringen en een prima vergoeding voor woon-werk verkeer. En
uiteraard een goede regeling voor het
faciliteren van trainingen en opleidingen.
Alles bij elkaar genomen kan je conclusie
ook niet anders zijn dan dat Evides een
ongekend aantrekkelijke werkgever is.

Ben je benieuwd hoe
‘t ècht werkt bij Evides?
Bekijk dan de filmpjes op
www.evides.nl

Contact
Wil je weten hoe jij je carrière in een
stroomversnelling kunt brengen bij
Evides? Ben je geïnteresseerd in een
traineeship? Of heb je nog vragen
over onze ongekende toekomstperspectieven?
Aarzel niet en neem contact met ons
op. Wij maken graag kennis met je!
Wil je meteen solliciteren, dan
kan dat uiteraard ook. Kijk op
www.evides.nl/werken bij
Afdeling Human Resources
Telefoon +31 (0)10 293 50 00
www.evides.nl

