zoekt een energieke collega
Kan jij gedisciplineerd werken in teamverband? Ben jij klantgericht en wil jij de uitdaging
aangaan om jouw bijdrage te leveren aan de werkzaamheden binnen de kerncentrale?

Wij zoeken per direct een fulltime

Stralingscontroleur
voor onze kerncentrale
Wij bieden jou naast een uitdagende baan ook een goede work-life balance zoals de
mogelijkheid tot flexibel werken en meer dan 40 vakantiedagen. Mocht je van buiten
Zeeland solliciteren: natuurlijk helpen wij jouw eventuele partner met het vinden van
werk in onze mooie, ruime provincie. Ook kennen wij een prima verhuiskostenregeling.

Wie zijn wij?

Wat ga je doen?

Wij produceren al meer dan 45 jaar elektriciteit
op een veilige en betrouwbare manier.
Er werken bij ons ruim 400 mensen die samen
de enige kerncentrale van Nederland, een
windpark en vanaf 2020 een zonnepark
exploiteren.

Als Stralingscontroleur draag je bij aan een goede stralingshygiëne en voorkom je radioactieve
besmettingen. Je begeleidt de werkzaamheden in het gecontroleerd gebied en zorgt zowel voor
de nucleaire als voor de conventionele veiligheid van je collega’s. Je voert testen en metingen uit.
Je beheert vanuit je toegewezen eigenaarschapsgebied zowel procedures en instructies alsmede
beschermingsmiddelen en stralingsmeetapparatuur. Ook bedien je het dosimetrie-systeem en je
verwerkt radiologische gegevens. Je houdt toezicht op werkzaamheden vanuit zowel ARBOals Stralingsbeschermingsoogpunt, spreekt collega’s aan op ongewenst gedrag en hanteert hierbij
een kritische, doch constructieve houding. Je vindt techniek leuk en je wilt je kennis en ervaring
van stralingsbescherming toepassen in het werken in onze kerncentrale.
Gedurende jouw consignatiedienst geef je operationeel leiding aan een team van collega
Stralingscontroleurs en nucleaire decontaminatie medewerkers. Tevens maak je gedurende je
consignatiedienst onderdeel uit van de alarmplan-organisatie als deelnemer in de RCA- (Radio
Chemische Analyse) groep.
Tijdens geplande en ongeplande onderhoudsperioden geef je als assistent ploegleider leiding
aan jouw team van interne en ingehuurde stralingsbeschermingsmedewerkers in een 24/7
ploegendienst.

Onze energie is volledig klimaatneutraal en
genoeg voor ruim 1,3 miljoen huishoudens.
Daarmee zijn we de grootste elektriciteitsproducent van Zeeland.
Veiligheid staat voorop bij al onze handelingen,
besluiten en overwegingen. Het voortdurend
verbeteren van prestaties en installaties is
verankerd in het werk van al onze medewerkers.

Kerncentrale
l

l

schone, stabiele energie voor
1,3 miljoen huishoudens
91% beschikbaarheid

Wat vragen wij?		
l
l

l
l

Windpark
l

l

schone energie voor
15.000 huishoudens
afhankelijk van de wind

l
l

Wat bieden wij?		
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Zonnepark
l

l

schone energie voor
7.000 huishoudens
afhankelijk van de zon

l
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Een afgeronde technische MBO-(niveau 4) opleiding.
Een afgeronde opleiding Toezichthoudend Medewerker Straling (TMS) niveau C-splijtstoffen
(voorheen stralingsdeskundigheid niveau 4B).
Kennis van voorschriften en richtlijnen op het gebied van stralingsbescherming.
Kennis van en ervaring met stralingsmeetapparatuur en meetmethoden.
Drie jaar relevante werkervaring.
Een goede kennis van de Engelse en Duitse taal.

Een aantrekkelijk bruto maandsalaris gebaseerd op je ervaring en opleiding.
Toegang tot onze Benefitshop. Je kan bijvoorbeeld maandelijks je vakantiegeld uit laten betalen.
10% korting op collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis Achmea.
20 wettelijke vakantiedagen, 5 bovenwettelijke verlofdagen en 13 ADV-dagen.
Mogelijkheid om opleidingen te volgen en door te groeien binnen onze organisatie.
Eventuele verhuiskostenregeling, waarbij wij ook jouw partner kunnen helpen bij het vinden
van een baan in Zeeland.

Meer weten over deze functie?

Solliciteer nu

Neem dan contact op met Gido Goulooze,
Chef Stralingsbescherming, tel. 0113 - 35 67 80

Stuur jouw sollicitatie met cv naar
vacatures@epz.nl

