De Zeeuwse Reinigingsdienst is op zoek naar

CHAUFFEURS / BELADERS HUISVUILINZAMELING
(M/V)
Wat zoeken wij?
Ben jij een enthousiaste collega die goed overweg kan met een vuilniswagen en die het leuk
vindt om met afval van burgers aan de slag te gaan? Dan is deze vacature misschien iets
voor jou.
Wat ga je doen?
• Als chauffeur/belader zorg je voor het veilig en efficiënt besturen en beladen van
inzamelvoertuigen (huisvuilwagens).
• Je zorgt voor communicatie en afstemming met collega chauffeurs en de opzichter over
de voortgang van de werkzaamheden binnen het inzamelgebied.
• Je zorgt voor het schoonhouden van en dagdagelijks onderhoud aan het voertuig.
• Je kan op correcte wijze eventuele vragen of opmerkingen van burgers beantwoorden.
• Je verzorgt de administratie van de inzamelwerkzaamheden.
Wat bieden wij?
Wij bieden je een leuke en afwisselende baan met zicht op een vast contract en een salaris
dat past bij je kennis en ervaring. Het is een functie voor 40 uur per week met als standplaats
Goes of Terneuzen. De ZRD kent goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden. Je komt te
werken in een uitdagende organisatie met korte lijnen en een goede, informele sfeer. Er zijn
voldoende opleidingsmogelijkheden om je verder te ontwikkelen.
Wat vragen wij?
Je bent in het bezit van een groot rijbewijs met CCV/B (code 95). Het is een pré als je
ervaring hebt met het bedienen van een kraanauto en beschikt over het certificaat
autolaadkraan. Ook het bezit van een EHBO diploma en/of BHV-certificaat is een pré. Je
bent klantgericht, nauwkeurig en stressbestendig en kunt goed samenwerken.
Wie zijn wij?
Wij verzorgen voor zeven Zeeuwse gemeenten de huisvuilinzameling en voor 11 gemeenten
de inzameling van glas. Voor vier gemeenten verzorgen wij het machinaal vegen. Wij
beheren en exploiteren alle 13 Zeeuwse milieustraten. Daarnaast hebben we een locatie in
Goes waar we het Zeeuwse oud-papier en karton en PMD-afval overslaan.
Wil je meer weten?
Heb je aanvullende vragen, neem dan contact op met Jan Eversdijk, Bedrijfsleider ZRD op
telefoonnummer 06- 10 36 66 04 of e-mail: jeversdijk@zrd.nl of kijk op www.zrd.nl.
Als je op onze vacature wilt solliciteren, stuur dan je CV met motivatiebrief uiterlijk 16 januari
2022 naar ons op. Dit mag per e-mail naar mdekok@zrd.nl of per post naar: ZRD, t.a.v.
Personeelszaken, Antwoordnummer 7062, 4530 PB Terneuzen.
Wij voeren deze wervingsprocedure uit in eigen beheer. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

