Vacature Chauffeur/belader
40 uur per week
De Regionale Afvalstoffendienst (RAD) Hoeksche Waard te Westmaas is
een grondstoffen inzamelingsdienst van en voor alle gemeenten in de
Hoeksche Waard. Onze compacte organisatie is verantwoordelijk voor de
totale uitvoering van het afvalbeleid binnen de gemeente Hoeksche Waard.
De RAD kenmerkt zich door een platte organisatiestructuur met korte lijnen
en een praktische en realistische instelling, waardoor wij flexibel zijn en
altijd open staan voor nieuwe uitdagingen.
In deze afwisselende functie ben je verantwoordelijk voor de inzameling
van afval en het transport naar de verwerker. Je kunt worden ingezet op
diverse soorten voertuigen variërend van een zijlader tot een
aanhangwagencombinatie.
In de functie van chauffeur/belader
Bestuur en belaad je diverse inzamelvoertuigen volgens vastgestelde routes;
- Draag je dagelijks zorg voor het uitvoeren van kleine
onderhoudswerkzaamheden en houd je het voertuig schoon, veilig en
schadevrij;
- Voer je ten behoeve van een goede en efficiënte uitvoering van de
werkzaamheden overleg met collega’s, heb je afstemming met de
teamleider Uitvoering, de logistiek planner en met medewerkers van de
gemeente Hoeksche Waard;
- Geef je instructie aan eigen personeel en aan personeel van derden
over de bediening van het beladingssysteem en de
(veiligheids)voorschriften;
- Verricht je overige werkzaamheden, zoals administratieve handelingen
met betrekking tot het gehele inzamelingsproces.
Gewenst profiel
Onze chauffeur – belader is in het bezit van rijbewijs C en Code 95 of is
bereid hiervoor een opleiding te volgen.
-

-

Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en beschikt over goede
communicatieve vaardigheden aangezien je met burgers, klanten,
collega’s en medewerkers van de gemeenten in gesprek bent.
Je bent in staat eenvoudige administratieve werkzaamheden te
verrichten, zoals invullen van werkorders en vrachtbrieven.
Je bent flexibel, zelfstandig en zorgvuldig in het uitvoeren van je
werkzaamheden.
Je hebt verantwoordelijkheidsbesef en draagt zorg voor het afronden
van de opgedragen dagtaken;
Je denkt in oplossingen, wanneer de route onverwachts wijzigt, vind je
hiervoor snel een oplossing.
Je staat open voor veranderingen;
Je bent incidenteel bereid om te werken op zaterdag of in de
avonduren.

Wanneer je reeds in het bezit bent van een rijbewijs C(E) en Code 95 is
dat voor ons een pré.

Wat bieden wij?
Een goed salaris (schaal D/4 Cao GEO, max € 2412,- per maand o.b.v. 40 uur per week),
uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden en leuke bedrijfsevenementen. Wij vinden je
brede inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling belangrijk. Daarom stimuleren wij inen externe doorstroming en bieden wij hiervoor opleidingstrajecten aan.
Je hebt binnen de RAD een afwisselende, zelfstandige en uitdagende functie. Onze sector
is volop in beweging en is continu aan het innoveren. Deze ontwikkelingen bieden mooie
kansen voor de toekomst. Onze sfeer is het beste te omschrijven als open en informeel.
Wil jij de uitdaging met ons aangaan?
Dan zijn wij erg nieuwsgierig naar jouw reactie. We ontvangen graag vóór 14 januari
2019 je sollicitatie met CV en motivatie op het e-mailadres HRM@radhoekschewaard.nl
t.a.v. Tom Fabel.
Mocht je nog meer informatie willen over de RAD, bekijk dan onze website
https://www.radhw.nl/, onder de kop Over RAD vind je meer informatie over onze
organisatie. Like onze Facebookpagina voor de laatste nieuwtjes!
Uiteraard kun je contact opnemen met Tom Fabel (Hoofd Uitvoering) voor inhoudelijke
vragen over de vacature. Je kunt Tom Fabel bereiken via 0186-572586.
Bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur uit naar een interne kandidaat.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

