Medewerker Afvalstoffen Chauffeur/belader
Informatie
Plaats

's-Hertogenbosch

Salarisindicatie

Maximaal €2590

Dienstverband

Vast

Soort vacature

Regulier

Uren

36 - 40 uur

Publicatiedatum

11-07-2022

Werk- en denkniveau

VMBO (niveau 1 t/m 3)

Sluitingsdatum

31-08-2022

Schaal

Schaal 03 t/m 04

Vacature Tekst

Fulltime Chauffeur / Belader Afvalstoffendienst
Als chauffeur/belader verzamel je met een van onze moderne voertuigen huis-aan-huis afval binnen ’s-Hertogenbosch en de
omliggende gemeenten. De afvalstoffendienst levert een belangrijke bijdrage aan een leefbare en levendige stad. We beheren
twee milieustraten. Daarnaast verzorgen we de afvalinzameling bij ongeveer 3.000 bedrijven. Wil jij hier aan meewerken? Lees
snel verder.

Dit ga je doen
·
·
·

Afwisselend werk als chauffeur of belader in een klein team;
Naast het ophalen van afval ben je verantwoordelijk voor het storten van het afval;
Je bent veel buiten en hebt contact met de buurtbewoners. Jij bent het visitekaartje van de afvalstoffendienst.

Wie ben jij
·
·
·
·
·

Je bent klantgericht en vriendelijk. Een echte teamspeler die van aanpakken weet en ook graag fysiek bezig is;
Je voelt je verantwoordelijk en bent milieubewust;
Je hebt een afgeronde LNO/VMBO opleiding;
Je bent in het bezit van een bestuurderspas, een rijbewijs C en code 95. Of bent bereid deze te behalen ( informeer
gerust naar de mogelijkheden);
Ervaring als vrachtwagenchauffeur en/of het bezit van rijbewijs E en de opleiding ADR zijn mooi meegenomen, maar
niet verplicht.

Geen werkervaring? Je kunt gewoon solliciteren!

Dit bieden wij
·
·
·
·
·

Een goed salaris van maximaal € 2.590,- bruto per maand (schaal 03) bij een fulltime dienstverband met een
doorgroeimogelijkheid naar maximaal € 2.731,- bruto per maand (schaal 4) Afhankelijk van leeftijd, opleiding en
ervaring;
Minimaal 22 vakantiedagen ( vanaf 45 jaar bouw je ook nog extra vakantiedagen op);
17,05 % vrij besteedbaar keuzebudget (= maximaal € 441,60 bruto per maand). Dit bestaat uit vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof;
Je hebt een contact van 36 uur, maar werkt feitelijk vaak 40 uur. Je bouwt daarbij 4 meeruren per week op. Die kun je
sparen en als vakantie opnemen;
Mogelijkheden om jezelf op professioneel vlak en persoonlijk te ontwikkelen;
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·
·
·
·

Bij goed functioneren na één jaar een vast dienstverband;
Pensioenregeling via ABP-keuzepensioenfonds;
Een iPhone;
OV-reiskosten tegemoetkoming van 80%.

Zo ziet jouw dag eruit
Je start de dag met een bakje koffie en maakt een praatje met collega’s. Daarna haal je je route op bij de planners en je
bespreekt de bijzonderheden met je collega belader. Voordat jullie vertrekken, controleren jullie samen het voertuig, zodat jullie
veilig de weg op gaan. Afwisseling als chauffeur vuilniswagen vind je in het beladen. Onderweg staan er bakken verzameld. Je
stapt uit om je collega te helpen. Samen zorg je ervoor dat het werk goed doorloopt en de omgeving niet te veel last heeft van
oponthoud.
Tijdens je werk maak je een praatje met de bewoners van de buurt en zwaai je naar de kinderen die het prachtig vinden om jullie
te zien. Aan het einde van de dag zijn jullie weer terug bij de Afvalstoffendienst. Als het nodig is pleeg je daar nog wat onderhoud
aan de vrachtwagen. En daarna zit de dag er alweer op.

De sollicitatieprocedure
Herken je je in dit profiel en wil je graag deze uitdagende functie gaan vervullen? Solliciteer met een korte motivatie via de site
www.werkenbijs-hertogenbosch.nl voor 31 augustus 2022.

Meer informatie
Wil je graag meer weten over deze functie? Dan kun je voor inhoudelijke vragen contact opnemen met Jan van den Broek,
Manager Inzameling, 06 2139 5533 of mail naar jan.vandenbroek@s-hertogenbosch.nl .
Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Hetty van der Sluijs 06 1590 7237 of mail naar sb-pmmedewerkers@s-hertogenbosch.nl.

Competenties
Stressbestendigheid
Verantwoordelijkheid
Klantgerichtheid
Mondelinge communicatie
Samenwerken
Initiatief
Kwaliteitsgerichtheid
Resultaatgerichtheid

Acquisitie
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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