
Machinisten 

ACV is op zoek naar:

MEER INFORMATIE?SOLLICITEER!

Wat doet een machinist?
Je kunt worden ingezet op een veegmachine. Als (borstel)veegmachinist ga je met je veegmachine de
wijken in. Je kunt kaart- en beeldbestekken lezen, krappe bochten draaien en met een derde borstel
tegelijk straten, trottoirs en goten schoonvegen. In de herfst werk je veelal samen met collega’s van
de groenvoorziening om het blad op te ruimen. Voor het werken op de veegmachine heb je
tenminste een rijbewijs B nodig.   

Je kunt ook worden ingezet op onze WAVE machine om niet-chemische onkruidbestrijding uit te
voeren. Met een compacte (kleine), wendbare machine rijd je over stoepen en wandelpaden om het
onkruid op de verhardingen te bestrijden met heet water. Zo houd je de straten en stoepen mooi vrij
van onkruid. Voor het werken op de WAVE heb je tenminste een trekkerrijbewijs nodig.

ACV is zichtbaar en herkenbaar in de regio. We zijn vanzelfsprekend in de buurt.
Voor de gemeenten Ede, Renkum, Renswoude, Veenendaal en Wageningen
voeren wij op betrokken en verantwoordelijke wijze het beheer van grondstoffen
uit. Dit doen wij door oa. het inzamelen van afval- en grondstoffen. Daarbij
verzorgen wij de overslag én het transport naar erkende verwerkers. Voor een
aantal van deze gemeenten verricht ACV ook werkzaamheden in de openbare
ruimte. Denk hierbij aan machinaal vegen, onkruidbestrijding op verharding,
maaien, plaagdierbeheersing, groenonderhoud, zwerfafvalbestrijding en het
legen van prullenbakken en de riool- en kolkenreiniging. Onze organisatie heeft
oog voor diversiteit en streeft naar inclusief werkgeverschap.

Een gevarieerde functie met leuke collega’s.
Veel opleidingsmogelijkheden. 
Werkdagen van 07:30 tot 16:00 uur.
Uitzicht op een vast dienstverband.

Ons aanbod

Wil je onderdeel worden van het team? Klik dan op
solliciteren en vul het formulier in.

 

Eerst meer informatie? Bel met Wouter Hoefkens,
manager Beheer Openbare Ruimte of Cindy Lefers,

adviseur HR op 0318 – 648 160.

http://www.acv-groep.nl/acv-groep
tel:0318648160
https://www.acv-groep.nl/acv-groep/werken-bij-acv

