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Vitens is met ruim 5, 7 miljoen klanten het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. Een 

derde van Nederland vertrouwt dus dag en nacht op ons. Omdat klanten niet voor ons 

kunnen kiezen, kiezen wij voor onze klanten en werken we hard aan een optimale 

dienstverlening. We zorgen voor 24/7 schoon en betrouwbaar drinkwater tegen de zo laagst 

mogelijke prijs. Maar daarnaast zoeken we nadrukkelijk de verbinding met de samenleving. 

We werken aan de bewustwording rondom kraanwater, zorgen dat het ook buitenshuis 

beter beschikbaar wordt en helpen in landen waar veilig en schoon drinkwater niet zo 

vanzelfsprekend is. Om dit te kunnen realiseren zetten wij in op diversiteit in onze teams. 

Omdat we geloven dat in het samenkomen van verschillende visies en inzichten veel 

creativiteit ontstaat. Denk jij dat jij hierin een goede bijdrage kunt leveren, dan nodigen we 

je van harte uit om te solliciteren. 

 

Startersfunctie: flexibel 

"Ben jij op zoek naar dé kickstart van je carrière? Pak jij de kans om te ontdekken waar je 

écht goed in bent? En wil je een bijdrage leveren aan een essentieel product dat van 

levensbelang is voor meer dan 5 miljoen mensen in Nederland? Solliciteer nu voor het 

Vitens traineeship 2020! 

In dit traineeship combineer je zowel inhoudelijke als persoonlijke ontwikkeling door te 

werken aan diverse individuele en groepsopdrachten, opleidingen (intern en extern), 

coaching en intervisie. Tijdens de eerste periode van je traineeship leer je het bedrijf al goed 

kennen: je loopt bijvoorbeeld mee met monteurs, leert managers kennen en neemt een 

kijkje bij de klantenservice. Ook werk je samen met de andere trainees aan een opdracht 

van de directie. Daarna begin je met je eerste opdracht. Je zoekt zelf een opdracht bij een 

afdeling, in een rol die jij wilt ontdekken. Hierbij kun je denken aan een rol als 

projectmanager of teammanager van een groep monteurs. 

 



 Wil je meer de diepte in, dan kun je een business case over een technisch vraagstuk 

opstellen, potentiële grondwatervervuiling analyseren, of zelfs een simulatiemodel maken 

van een waterzuiveringsinstallatie. Naast je opdrachten volg je een traject voor persoonlijke 

ontwikkeling bij een extern gespecialiseerd bedrijf. Ook volg je intervisie, heb je een 

tweedejaars trainee als buddy en kun je terecht bij je coach, één van de afdelingsmanagers. 

 

Kortom: door uitdagende en afwisselende opdrachten en professionele begeleiding zorgen 

wij ervoor dat je het maximale uit je traineeship kunt halen!  

 

Samen kijken we naar jouw kracht om van daaruit jouw verdere ontwikkeling binnen Vitens 

vorm te geven. Dit kan zowel in de richting van (project-, proces-, team-) management als 

de rol van (technisch) specialist. Jij zoekt zelf de uitdagende opdrachten die je helpen bij 

deze keuze. Daarbij is het een mogelijkheid om tijdens het traineeship maximaal drie 

maanden met VEI naar het buitenland te gaan. VEI is een samenwerkingsonderneming van 

verschillende Nederlandse waterbedrijven, die lokale waterbedrijven in 

ontwikkelingsgebieden ondersteunt. 

Je krijgt een tijdelijke aanstelling van 2 keer 1 jaar op basis van een 40-urige werkweek. Als 

trainee bij Vitens ontvang je € 2.827, - bruto per maand (excl. Flexibel Arbeidsvoorwaarden 

Budget van ruim 22%) op basis van een fulltime dienstverband. Verder bieden we je veel 

flexibiliteit in zowel werktijden, werkplek, mobiliteit als secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Ook krijg je krijgt een laptop en een smartphone tot je beschikking en de mogelijkheid tot 

een bedrijfsauto of mobiliteitsbudget. " 

 

 

 

 

 


