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BOSBEELD

Nogmaals transport van hout
Modernisering van het transport van langhout uit het bos trad op door het gebruik van wagens op
luchtbanden. Hierdoor konden grotere vrachten worden vervoerd. Ook deed in de dertiger en veertiger jaren de truck zijn intrede in het bos. Op de foto is het langhout in het bos reeds in sortimenten
verzaagd en worden de sortimenten met de hand geladen.
W.H,

Foto's: Archief ir P.H.M. Tromp
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W I E Z O R G T V O O R WATER A L S
O N Z E K L A N T E N DAT N O D I G HEBBEN?

In het verzorgingsgebied van de
NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland wonen een
miljoen mensen. Dagelijks draaien ze aan de
kraan om te drinken, te koken, te wassen of
om in het bad te gaan, En elke keer krijgen ze
schoon fris water, ledereen vindt het de
gewoonste zaak van de wereld. Maar dat
wil nog niet zeggen dat de drinkwatervoorziening vanzelf gaat.
Ruim 560 medewerkers zijn er dag
en nacht mee bezig. Met de inname van
water bijvoorbeeld, de zuivering ervan, de
distributie en het onderhoud van complexe
installaties. En dat niet alleen. Het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland is eveneens belast met het
beheer en het onderhoud van één van de
belangrijkste duingebieden van Nederland: het
ca. 2.000 ha grote Meijendel, gelegen tussen
Scheveningen en Wassenaar.

Het verwerken en bewerken van uitgevoerde
werkzaamheden, zoals:
• het inventariseren van terreingegevens;
-het vastleggen en bijhouden van urenregistratie, gebruikte materialen en materieel,
met behulp van coderingen in een geautomatiseerd systeem. Deze gegevens verwerken
tot overzichten voor de voortgangscontrole
en beheersverslaglegging;
-het bijhouden van een archief.

De hoofdfuncties van het duingebied
zijn waterwinning, natuurbehoud, zeewering
en recreatie. De afdeling Uitvoering Terreinbeheer heeft daarbij de taak het duingebied en
de bedrijfsterreinen in goede staat te houden
en verder te ontwikkelen. Voor deze afdeling
zijn wij op zoek naar een enthousiaste

Standplaats:
Meijendel te Wassenaar.

Administratief/Natuurtechnisch medewerker m/v
vacaturenummer 93.02.01
Taken:
Het voorbereiden van uit te voeren terreinwerkzaamheden zoals:
-het aanleveren van gegevens voor begrotingen;
• met behulp van een geautomatiseerd
systeem bewerken van kaartmateriaal;
- het verzamelen van kwantitatieve gegevens
over bijvoorbeeld wegenonderhoud, afraster-,
bagger- en beschoeiingwerkzaamheden;
- het verkennen en opmeten van het terrein
voor de uitvoering van werkzaamheden.

Vereisten:
- MBO opleiding Bosbouw, Cultuur- en Milieutechniek;
-ervaring in het werken met personal-computers (IBM);
• ervaring met CAD-systemen (zoals autocad)
is een pré;
- in staat zijn accuraat te werken,

Salaris:
Afhankelijk van leeftijd en ervaring maximaal
f 4.624,- bruto per maand.
Informatie:
Voor nadere inlichtingen over deze vacature
kunt u zich wenden tot de afdelingschef
Uitvoering Terreinbeheer, de heer W. Rijnders,
telefoon 070-3577785 of de personeels- en
organisatiefunctionaris, mevrouw A. Kursten,
telefoon 070-3577567.
Op onze werknemers is de CAO van
de Werkgeversvereniging Waterleidingbedrijven, de Algemeen Burgerlijke Pensioenwet en
het Instituut Ziektekostenvoorziening
Ambtenaren Zuid-Holland (IZA) van toepassing.
Sollicitatie:
U kunt uw schriftelijke sollicitatie met vermelding van het vacaturenummer, uiterlijk twee
weken na de verschijningsdatum van deze
advertentie, richten aan: NV Duinwaterbedrijf
Zuid-Holland, hoofdafdeling P&O, Postbus 34,
2270 AA Voorburg.

NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland
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