
“Elke dag is anders”
Welkom bij een onderneming in beweging

jouw inzet

Talent & 
techniek

ons resultaat

Zuivere  
waterlopen



“Met zin beginnen  
‘s ochtends” 

10.50 u.
Staal nemen 
gezuiverd water

8.45 u.
Check slibsilo 

Zet je talent & 
techniek in
voor zuivere waterlopen 

Iedereen bij ons - of dat nu in administratie, planning, 
onderhoud, financiën, techniek, communicatie of ICT is, 
zet graag mee zijn schouders onder onze uitdagingen. 
En dat zijn er heel wat. Wij zuiveren het afvalwater van 
miljoenen Vlamingen. Dat waarmaken op een duurzame 
manier betekent technologie, infrastructuur, overheid, 
technische partners, mensen en natuur op elkaar 
afstemmen.

We behoren tot de besten van Europa in ons werk, wij 
zijn financieel gezond en we groeien. Daarom zoeken we 
nieuw talent. Zoals jij.

Een prima balans tussen werk en privé.

Open samenwerken met toffe collega’s.

Een zichtbaar verschil maken voor mens 
en milieu.

Kunnen groeien door ontplooiing, door 
afwisselend werk.

maandag



Prima woon-werkverkeer,
daar gaan we samen voor
Werken in je regio? Uiteraard. In overleg met je 
management kun je op verschillende manieren zorgen voor 
optimaal bereik tussen je woon- en werkplaats: flexibele 
werkuren, flexplekken, hotspots in gans Vlaanderen en 
satellietkantoren in Drongen, Herentals en Leuven... Minder 
stress, minder CO2, daar maken we met zijn allen werk van.

“Glijdende werkuren komen goed van pas met drie kindjes thuis. 
Zo houd ik job en gezin in evenwicht. Mijn vrouw kan onze auto 
gebruiken en ik fiets naar het werk. Dat wordt ook aangemoedigd. 
Alles is voorzien: douches, fietsstallingen, fietsvergoeding... Maar 
ik moet in een week op best wat verschillende locaties zijn: 
rioolwaterzuiveringsinstallaties, het hoofdkantoor, ik doe ook 
plaatsbezoeken in het kader van toekomstige projecten. Als ik dan 
toch een auto nodig heb, dan gebruik ik een poolwagen. Die kun je 
snel en zonder gedoe reserveren.”

 Wim, Milieuadviseur

13.23 u.



“Open samenwerken, dat 
maakt mijn job dynamisch”   

10.20 u.

dinsdag
8.45 u.
Werfbezoek  
open straat, 
daarna  
werfvergadering 

“Aquafin heeft hard gewerkt om drempels in onze werking te effenen.  
Vandaag delen we makkelijk kennis en ervaring op projectbasis, over 
onze divisies heen. Je kunt vlot terecht bij elkaar voor advies en er is 
altijd iemand bereid om je te helpen. Het is ook erg belangrijk dat ik goed 
samenwerk met externe partijen zoals gemeentebesturen, aannemers, 
nutsmaatschappijen, buurtbewoners. Onze samenwerking is open, de 
sfeer bij ons is dynamisch. We gaan ‘s middags met de collega’s zelfs 
samen trainen.”

 Gertjan, Bouwkundig Projectmanager

9.56 u.
Overleg  
met nuts- 
maatschappij



Investeren in jouw 
kennis en talent
Tijdens je eerste dagen heb je een peter of 
meter die je wegwijs maakt en begeleidt. 
De volgende weken volgt hij of zij je mee op. 
Coaching door onze leidinggevenden vinden 
we heel belangrijk. We werken samen met 
respect in een open, eerlijke cultuur. Via een 
Persoonlijk Ontwikkelingsplan investeren we 
in jouw kennis en kunnen. Die komen het beste 
tot hun recht wanneer je ze optimaal kunt 
delen. Logisch: bij waterzuivering komt zoveel 
kijken dat we als team prima moeten draaien.

“Je kunt vlot bij  
je collega’s terecht”

“Communicatie is enorm belangrijk. Je moet een echte teamspeler zijn.   
Als Technisch Medewerker sta je mee in voor het zuivere water dat 
we weer de natuur insturen. Je bent samen verantwoordelijk voor je 
installaties, je collectoren, je analyses. Informatie delen is cruciaal, dat 
doen we via teamvergaderingen, planning en e-mail. Je werkt in een 
dagregime maar sluit niet noodzakelijk stipt om half vijf af. Als een 
collega belt, dan help je.”

 Ann, Technisch Medewerker

13.20 u.

11.56 u.
Analyse staal 
uitgaand water 
in labo 



woensdag

9.00 u.
“Door te werken aan zuivere waterlopen doe je iets voor het milieu. 
Je zet je in voor de volgende generaties en dat geeft voldoening. Ik 
werk ook heel vaak buiten: bij de pomp- en zuiveringsinstallaties, de 
collectoren, de werven op straat, soms ook op riet- en biovelden. Vooral 
de winter is geweldig, werken in de sneeuw in een bos, herten zien. Ook 
dat zorgt voor heel wat afwisseling.”

 Erno, Technisch Medewerker

“Werken voor de volgende generaties,
dat geeft me voldoening” 



Controle  
bij lozings-
constructie 

Check  
slibniveau in  
nabezinktank 

“Opnieuw  
vissen zien 
zwemmen,
super!”

Duurzaam voor  
ons milieu zorgen
Wij zuiveren dagelijks het afvalwater van 
miljoenen Vlamingen. Met de kwaliteit die we 
realiseren, horen we bij de koplopers van Europa. 
Zo leveren we een belangrijke maatschappelijke 
bijdrage, want zuivere waterlopen betekenen 
een rijkere en meer diverse fauna en flora. 
Zuiver water sterkt de natuur en de mens. Zo 
maak je een zichtbaar verschil.

Natuurlijk doen we dat duurzaam en efficiënt. 
We verlagen het energieverbruik van onze 
zuiveringsinstallaties, recupereren en maken 
energie uit slib; we hergebruiken afvalwarmte 
van derden en produceren grondstoffen op 
basis van onze processen.

14.00 u. 16.15 u.



donderdag

“Verantwoordelijkheid en afwisseling 
inspireren me elke dag”

“Dit is een bedrijf in beweging. We zoeken 
altijd naar manieren om ons werk nog beter 
te doen. Ik was nog niet zo lang aan de 
slag hier en toch werd ik al betrokken bij de  
nieuwe organisatie van ons management 
en de directies. Ik krijg in onderhouds-
planning te maken met zo veel verschillende  
technieken, overleg met heel wat verschil-
lende mensen binnen en buiten Aquafin, ik 
leid zelf dagelijks mijn team: die afwisseling, 
die uitdaging, dat is inspirerend. Ik heb geen 
vaste week, elke dag is anders.”

 Hans, Groepsleider Onderhoudsmethoden  

9.20 u.



10.24 u.
Overlegmoment 
lopend project 

15.45 u.
Bezoek RWZI 
voor planning 
onderhouds- 
werken 

Ruimte voor groei,
voor jouw ideeën
Afwisseling is in je werk inbegrepen. Maar 
je houdt je loopbaan ook boeiend omdat je 
jezelf kunt ontplooien, zowel vaktechnisch als 
persoonlijk. Daarom bieden we je alle kansen 
voor opleiding, gekoppeld aan competentie-
management. Net als jij willen wij groeien, nog 
beter worden in wat we doen, onze processen 
en methoden nog meer op punt stellen.

Alle ideeën voor ons succesverhaal zijn welkom.  
Daarom organiseren we ons zo horizontaal  
mogelijk: zo creëren we ruimte voor elkaars 
inbreng en wisselen we optimaal onze kennis 
en ervaring uit.“Elke week,  

elke dag is 
anders”



“In nieuwe technologieën  
stappen, fijn!”

vrijdag

Solide job,  
gezond evenwicht
Flexibele werkuren, een stabiele job, vrij te 
kiezen vakantiedagen, aan de slag in je regio: 
zo zorgen we er mee voor dat je het evenwicht 
tussen je werk en je leven thuis goed kunt 
bewaren.

Onze hoofdopdrachtgever is het Vlaamse 
Gewest, waarvoor wij exclusief de boven-
gemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur 
uitbouwen, beheren en exploiteren. Onze 
projectenportefeuille voor de komende jaren 
is zeer goed gevuld, juist daarom zoeken we 
regelmatig nieuwe mensen. Kortom: je start bij 
ons aan een boeiende loopbaan, bij een stabiele 
werkgever in een stabiele sector. 9.20 u.

“Soms kom je als ICT’er echte hersenkrakers tegen. Aquafin is heel 
voor uit strevend in nieuwe technologie, je wordt mee verantwoordelijk 
voor de vernieuwing die je zelf op gang brengt. Dat is de uitdaging, 
natuurlijk, maar het brengt ook stress met zich mee. Daarom krijgen 
we binnen een redelijke marge de ruimte om projecten te realiseren 
volgens onze eigen planning. Die flexibiliteit is ingebouwd. En de 
glijdende uren helpen, net als de goede samenwerking met de collega’s. 
Dat maakt dat het heel fijn werken is hier.”

 Chao, Projectleider ICT



15.20 u.

zaterdag

“Het Aquafin-familiegevoel,
dat is er”

“Je kunt wel zeggen dat er zoiets is als een Aquafin-familiegevoel, ja.   
Sommige collega’s spreken wel eens af in het weekend. En de 
Vriendenkring organiseert tal van activiteiten. Maar het komt ook, en 
vooral, door mijn werk: ik ben geen buitenstaander, in administratie 
word ik echt betrokken bij alle projecten, al van bij mijn research en 
voorbereiding. En zo blijf ik bijleren, ook technisch. Die afwisseling 
werkt goed voor mij.”

 Veerle, Administratief Medewerker



Werken bij een onderneming in beweging?
 Wij zoeken Technisch Medewerkers, Ingenieurs en tal van andere talentenm/v

Je komt alles te weten over onze activiteiten, onze mensen en onze vacatures op

www.werkenaanzuiverwater.be
Als pionier in afvalwaterverzameling en -zuivering staan we sinds 1990 in voor het beheer en de uitbouw van de infrastructuur 
van de Vlaamse waterzuivering. Zo zijn we ook de referentie geworden in Onderzoek & Ontwikkeling in alle aspecten van 
waterbehandeling en de watercyclus. Met meer dan 1.000 medewerkers over heel Vlaanderen realiseren we jaarlijks zo’n  
250 miljoen euro aan projecten. Samen beheren we ruim 260 rioolwaterzuiveringsinstallaties, meer dan 5.000 km collectoren 
en meer dan 1.300 pompstations. Jaarlijks zuiveren we het afvalwater van 4,6 miljoen inwoners.

Aquafin NV
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar (België)

Tel. 03 450 45 11
jobs@aquafin.be 
www.aquafin.be www.werkenaanzuiverwater.be
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