INDUSTRIËLE REINIGING
& SCHEEPSONDERHOUD
IETS VOOR JOU!

Verantwoordelijkheid,
trots en voldoening
Als je goed naar onze sector kijkt, gaat er een
boeiende wereld voor je open. Werken in de
industriële reiniging, scheepsconservering en
scheepsonderhoud betekent verantwoordelijk
werk met veel uitdagingen en doorgroeimogelijkheden. En een uitstekend salaris. Het is een
stoere sector waarin mensen met veel plezier,
trots en voldoening werken. Veelal op verschillende locaties van opdrachtgevers. De keuze is
aan jou.

De sector
Onze sector is een geweldig mooie bedrijfstak om in te werken. Met ruim 90 bedrijven die veel verschillende
dingen doen. Van industriële reiniging tot scheepsconservering en scheeps- en containeronderhoud en van
havenservices tot allerlei aanverwante klussen. In de sector werken ongeveer 3.500 medewerkers. Met een
vmbo- of mbo-diploma in de richting techniek kun je er snel aan het werk. In vrijwel alle beroepen zijn er veel
nieuwe mensen nodig.

LOOPBAANMOGELIJKHEDEN
Veel jongeren kozen al voor een job in onze
sector. Logisch, want je hebt goede mogelijk
heden om naar andere en hogere functies door
te groeien. Werknemers in deze sector zijn positief over hun loopbaanmogelijkheden. Zo kun je
in ruim 20 verschillende functies aan de slag.
Bijvoorbeeld als cleaner, verfspuiter, allround
operator, machinist hoge druk wagen of voorman. Wil je weten welke beroepen er allemaal
zijn? Kijk dan op www.orsima.nl. Daar lees je ook
meer over het werk, de opleiding en vaardig
heden die je ervoor nodig hebt, het soort
organisaties waar je terechtkomt en natuurlijk je
loopbaanmogelijkheden en salarisindicatie.
Er kan meer dan je denkt!

Cao
In onze sector hebben we de zaken goed voor elkaar. De landelijke collectieve arbeidsovereenkomst (cao) regelt
bijvoorbeeld de hoogte van je salaris, je pensioen, je opleidingsmogelijkheden en het aantal vakantiedagen.
De cao geldt voor alle werknemers in de sector en wordt regelmatig geactualiseerd. Werkgevers en werknemers
hebben ook afspraken gemaakt over de veiligheid en gezondheid van medewerkers in de sector. Zo word je
bijvoorbeeld uitgerust met professionele bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Opleidingen
In onze sector is jouw persoonlijke ontwikkeling belangrijk. In onze eigen cao is zelfs
vastgelegd dat je als medewerker recht op bijen nascholing hebt. Dat betekent in de praktijk
dat het goed mogelijk is om op kosten van je
werkgever te werken aan je eigen loopbaan.
Omdat er veel verschillende functies zijn, heb
je hier veel mogelijkheden. Denk aan een loopbaan als voorman, het opleiden van leerlingen
of een specialisatie in een bepaald vakgebied.
Het aanbod aan opleidingen en trainingen
voor je is groot.

Voordelen
Je wilt natuurlijk het beste voor je toekomst. Geld,
een leuke baan en de mogelijkheid om te groeien.
In onze sector kan dat allemaal.
Een paar voordelen op een rijtje:
•• Als je van school komt, is er genoeg werk
gelegenheid in de sector.
•• In de sector verdien je een goed salaris.
•• Een prima werksfeer waarin je vaak werkt in
hechte teams.
•• Afwisselend, boeiend en uitdagend werk. Je
werkt op veel verschillende locaties van
klanten, zoals in de (petro)chemische of afvalverwerkende industrie of bij energiecentrales,
scheepswerven of op boorplatforms.
Kijk ook op orsima.nl.
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