Vacature Chauffeur C

Vacature
Chauffeur C voor een schone stad
Een schone en leefbare stad krijg je niet zomaar. Daar werken we bij HMS hard aan.
Ben jij de chauffeur met groot rijbewijs C of CE voorzien van code 95, met voldoende punten voor
verlenging, die ons in Den Haag kan helpen huisvuil in te zamelen?
Wij zoeken namelijk enthousiaste en gedreven kandidaten voor de functie Chauffeur Huisvuil.
Als je daarnaast ook nog kraancertificaten hebt zoals Autolaadkraan / Haakarm / Ondergrondse
containers / Knijper, dan willen we zeker met je in gesprek!
Je wordt ingedeeld op een inzamelroute en je gaat al dan niet samen met beladers op pad.
Het gaat dan om het legen van minicontainers, ondergrondse containers of grofvuil.
Je zorgt voor het laden van het aangeboden huisvuil en dat de inzamelmiddelen netjes worden
teruggezet. Daarbij controleer je de inzamelplaats als je klaar bent (schoon, heel en veilig).
Klopt er iets niet, dan geef je dat door aan de afdeling Planning. Je werkt veilig en efficiënt.
Wat verwachten wij?
Iemand die zich netjes aan de regels houdt (kwaliteit, veiligheid, instructies van leidinggevenden
etc.) en zich verantwoordelijk voelt voor het papierwerk dat nodig is, dat moet keurig in orde zijn.
Ook verwachten wij flexibiliteit om in vroege en late diensten te rijden, maar ook piketdiensten,
winterdiensten en calamiteitendiensten.
Verder ben je rustig, communicatief goed en in staat om gecontroleerd te werken met
verantwoordelijkheidsgevoel. Je wordt immers een visitekaartje van HMS. Ook is het handig als je
gewend bent om in de stad te rijden en dat je bekend bent in Den Haag en Scheveningen.
Uiteraard ben je in het bezit van de vereiste rijbewijzen en wil je graag aanvullende opleidingen en
cursussen volgen.
Wat bieden wij jou?
In ruil voor jouw enthousiasme krijg je de kans om te werken in een informele en collegiale
werkomgeving, maar wel gericht op resultaat. De functie is ingedeeld in schaal D van de cao
Grondstoffen, Energie & Omgeving. Afhankelijk van jouw ervaring en vakkennis word je ingedeeld.
Natuurlijk is er ruimte voor ontwikkeling en groei, bijvoorbeeld door het volgen van opleidingen en
cursussen.
Solliciteren?
Mail je motivatie en CV naar: HR.HMS@nvhms.nl

