Werken bij Gia Cataro op de Kerncentrale van Doel
Ben je geboeid door de nucleaire sector en wil je graag een job vol uitdagingen? Ben
Wij
op zoek naar
enthousiaste
medewerkers
ons team te versterken in de
je zijn
gemotiveerd
om veilig
te werken
? Ben je eenom
teamplayer?
kerncentrale van doel.
Cataro biedt je een mooie job in een propere omgeving waar je continue in contact
komt met je vaste collega’s.

Functie
Operator industriële wasserij
Operator decontaminatie en Afvalbehandeling
(nucleaire verontreiniging verwijderen om materiaal te hergebruiken of af te voeren
als klassiek afval)

Job
Je zorgt voor de opvolging , registratie, sortering en verwerking van nucleair
materiaal
Je gebruikt verschillende technieken waarbij je werkt met een zaagmachine,
slijpmachine, hogedrukreiniger, heftruck, rolbrug,…..
Je kan heel wat verschillende taken uitvoeren en je kan intern doorgroeien naar een
ander type operator
Je vermindert de hoeveelheid nucleair afval in de centrale
Je sorteert nucleair materiaal
Je helpt om nucleair afval op een correcte en veilige manier te verwerken
Je zorgt ervoor dat de werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen in de
centrale gewassen , gedroogd en gemeten wordt in functie van hergebruik
Je werkt samen met andere collega’s
Je werkt samen met andere diensten zoals medewerkers van Engie en
Stralingsbescherming
Je krijgt 4 dagen opleiding in een erkend opleidingscentrum en opleiding “on the
floor”

We helpen je met alle administratie om binnen te geraken op de kerncentrale
Je weet een week op voorhand wanneer je moet werken
Je werkt in een propere omgeving
Je wordt 6 maandelijks medisch opgevolgd

Eisen
Bereid zijn om bij te leren
Bereid zijn om veiligheid op nr 1 te zetten
Bereid zijn om de werkwijzen correct te volgen
Bereid zijn VCA attest te behalen binnen de 3 maanden
Je moet Nederlands kunnen spreken en schrijven
Je moet bereid zijn om te werken in weekend tijdens revisies
Je moet bereid zijn om in verschillende uurroosters te werken
Je moet kunnen samenwerken met andere mensen
Je bent in het bezit van een attest van goed gedrag en zeden
Je beschikt over eigen vervoer van thuis naar je werkplek
Andere talen spreken is een meerwaarde
Een technische achtergrond van metaalbewerking is een meerwaarde

Waar ga je werken
Kerncentrale, Scheldemolenstraat,Doel in opdracht van jouw werkgever Gia Cataro

Salaris-contract
We bieden jou een contract van onbepaalde duur.
We betalen jou een aantrekkelijk startsalaris uit van € 16,324 bruto per uur(incl.
nucleaire premie)
We betalen steeds op tijd jouw salaris uit
Na een anciënniteit van respectievelijk 1 jaar, drie jaar en vijf jaar krijg je een hoger
loon en maaltijdcheques.

Dus iets voor jou?
Solliciteren kan schriftelijk naar Gia Cataro, Wiedauwkaai 52 te 9000 Gent t.a.v. de
personeelsverantwoordelijke Stas Johan of per email naar johan.stas@gia-cataro.be
Afspraken voor sollicitatiegesprekken kunnen ook telefonisch geregeld worden op
het nummer 09/238 25 80.

