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Vacature chauffeur/belader

Werkgever
Reinis

Word jij onze nieuwe collega?
Reinis is op zoek naar een gemotiveerde chauffeur/belader! Chauffeurs hebben een
belangrijke rol bij Reinis. Als chauffeur/belader ben je verantwoordelijk voor het
inzamelen van afval. Je komt op verschillende plekken, bestuurt diverse
inzamelwagens en geen dag is hetzelfde! Maar als chauffeur/belader doe je méér
dan het inzamelen van afval. Je bent de belangrijkste vertegenwoordiger van
Reinis! Ben jij dus een ervaren chauffeur en in het bezit van rijbewijs C? Vind je het
belangrijk dat Nissewaard schoon blijft? Ben jij niet afwachtend en bereid in te
springen waar het nodig is? Dan nodigen wij jou uit om bij Reinis te solliciteren!

Type dienstverband
Voltijds

Werklocatie
Wattweg 10, 3208 KH, Spijkenisse

Geplaatst op:
24 juni 2021

Belangrijkste verantwoordelijkheden van een chauffeur
Je beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel en kunt goed in
teamverband samenwerken. Natuurlijk zijn ook orde en netheid belangrijk en zorg
je dat de straat na inzameling netjes achterblijft. Tijdens jouw werkdag doe je ook
administratieve werkzaamheden, zoals het bijhouden van de rittenstaten,
weegbonnen en onderhoud plegen om de continuïteit te borgen.
Ook kijk je naar mogelijkheden voor uitbreiding of verbetering van
inzamelactiviteiten en meld je dit bij jouw leidinggevende. Hoe kan je op een
bepaalde plek de grondstoffen bijvoorbeeld sneller en beter inzamelen?
Chauffeur inzameling
Je krijgt één dag van tevoren de planning, met daarop de route en de namen van
jouw beladers. Afhankelijk van de geplande werkzaamheden moet je soms zelf ook
als belader optreden. Jouw werkdag start meestal om 07:30 uur. Voordat je de weg
op gaat controleer jij je voertuig op juiste werking. In deze fulltime functie draag je
zorg voor het ophalen van de grondstoffen zoals PMD, papier en gft, langs de
vooraf bepaalde routes.
Wat wij vragen
Een chauffeursdiploma
Rijbewijs C inclusief nascholing code 95
Bij voorkeur ervaring in de afvalbranche
Een geldig VCA basisveiligheid certificaat
Minimaal een VMBO diploma
Een autolaadkraancertificaat is een pré
Computervaardigheden
Goed kunt samenwerken
Flexibele inzetbaarheid (ook weekenden)
Communicatief sterk bent
Fulltime beschikbaarheid
Wat wij bieden
Je komt bij Reinis terecht in een informele organisatiecultuur, waar collega’s zich
samen verantwoordelijk voelen voor het schoon en opgeruimd houden van de
gemeente Nissewaard. Geen dag is hetzelfde! Naast een leuke en afwisselende
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baan in gemeente Nissewaard met leuke collega’s, krijg jij ook het volgende:
Reiskostenvergoeding woon- werkverkeer.
Een marktconform salaris schaal D uit de CAO Grondstoffen, Energie en
Omgeving -onderdeel services 2021-2022.
Ruimte om jezelf te ontwikkelen. Dit gebeurt onder andere doordat je breed
inzetbaar wordt op diverse voertuigen.
Mogelijkheid om opleidingen te volgen.
Opleidingen voor code 95 worden door NV Reinis gefaciliteerd.
De arbeidstijden zijn op maandag t/m zaterdag van 07.30 uur tot 16.00 uur.
Ook kent Reinis weekenddiensten.
Overuren worden uitbetaald conform CAO GEO – onderdeel services
2021-2022.
Reinis biedt jou de kans om een kijkje te nemen op de werkvloer en erachter te
komen of werken bij Reinis het werk is voor jou. Loop een ochtend/middag mee en
proef de sfeer op de werkvloer.
Wil jij samen met ons Nissewaard schoon en leefbaar houden? Mail dan je cv en
sollicitatiebrief naar sollicitatie@reinis.nl !
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