
Wil jij een bijdrage leveren aan de energievoorziening van de toekomst?  
Voor onze centrales in Amsterdam, Diemen en Velsen zoeken we Werktuigkundigen. 

Jouw taken en verantwoordelijkheden als Werktuigkundige
Als Werktuigkundige werk je in een team dat de elektriciteitscentrale bedient en waar nodig het productieproces bijstuurt. Je 
werkt met een besturingssysteem om het proces te monitoren en regelingen aan te passen indien nodig. Naast automatische 
procesbesturing blijft het uitvoeren van controles en inspecties een vereiste. Jij en je collega’s lopen daarom regelmatig controle 
rondes door de installatie. Bij een storing doe je zelf de eerste analyse en maak je een inschatting van de urgentie. Voor het 
uitvoeren van reparaties of vervanging schakel je de onderhoudsteams WTB of E&I in. Met jouw ervaring en drive naar optimaal 
presteren gebruik je LEAN tools zodat er een continue verbetering van de productie- en werkprocessen is. Met andere woorden 
jij zorgt ervoor dat de centrale betrouwbaar, beschikbaar en voorspelbaar is. En daarbij ook veilig, milieu bewust en kost effectief 
wordt bedreven. 

Wat vragen we van je?
 ■ Diploma MBO niveau 4 richting AOT
 ■ Je beschikt over een geldig rijbewijs B
 ■ Spreek en leesvaardigheid in het Engels is een pre 

Waar werk je? 
Standplaats is Amsterdam, Diemen of Velsen

Wat wij bieden
Nuon biedt je naast een marktconform salaris een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, welke je zelf voor een 
deel kunt samenstellen. Bij indiensttreding zullen we je professioneel vakinhoudelijk en persoonlijk verder ontwikkelen. Tevens krijg 
je de mogelijkheid om door te leren op HBO niveau. Je wordt automatisch lid van MegaWatt, onze jongerenorganisatie die diverse 
activiteiten organiseren (sportactiviteiten, borrels, debatten en lezingen). Niet alleen leuk maar ook bijzonder goed voor je netwerk. Het 
betreft een fulltime baan van 38 uur per week. Je werkt in continudienst volgens een 5 ploegenrooster.

Nuon
Bij Nuon kun je echt het verschil maken. Een nieuwe, duurzame wereld met schone energie voor iedereen. Dat is je missie. 
We werken aan de toekomst van onze energie of je nu lokaal of internationaal werkt. Innovatie heeft voor jou geen grenzen. 
Oplossingen voor duurzame energie ontdek je met elkaar. Daarom wil je werken met mensen die jou inspireren en uitdagen om 
het beste uit jezelf te halen. Je zoekt een omgeving waar je deze missie kunt waarmaken. Nuon deelt jouw missie. Wij zijn een 
van de Europese marktleiders in productie van duurzame energie en zijn vooral actief in Scandinavië, Duitsland en Nederland. 
Ook hebben we een aanzienlijk aandeel in de groeiende windenergiemarkt in West Europa. Een dynamische organisatie met een 
internationale focus en een sociaal gezicht die midden in de samenleving staat. Nuon is een energieonderneming die met circa 
4.000 medewerkers circa 2 miljoen consumenten, bedrijven en organisaties bedient in Nederland. Een betrouwbare, betaalbare 
en zo duurzaam mogelijke energielevering staat daarbij centraal. Nuon produceert en levert gas, elektriciteit, energie gerelateerde 
producten, warmte en koude en helpt haar klanten om het energieverbruik te beperken. Nuon is onderdeel van Vattenfall.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met 
Cees Stobbe (Teamleider Dagdienst Productie) telefoonnummer +31627027608.

Ben jij de kandidaat die we zoeken voor de functie van Werktuigkundige? 
Stuur je motivatiebrief en CV naar cees.stobbe@nuon.com

Nuon zoekt Werktuigkundigen 


