ACV is op zoek naar een fulltime

Kraanmachinist
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 onder andere 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.

Wat doet een Kraanmachinist?
Je sorteert afval door middel van een sorteergrijper en je laadt afzetcontainers en walkingfloor
voertuigen voor afvoer. Op de mobiele hydraulische kraan werk je op 2 locaties; in de Overslaghal
(AOS) op de Radonstraat te Ede en op het afvalbrengstation (ABS) op de Neonstraat te Ede. Als er
even geen kraanwerk is, dan word je ingezet op overige taken of locaties van ACV. Bijvoorbeeld als
medewerker ABS of als chauffeur op een voertuig.
Bij afwezigheid van de 1e medewerker AOS doe je een stukje administratie, zoals het opzoeken,
uitdraaien en aanpassen van de weegbonnen en het opvolgen van binnengekomen e-mails. Deze
werkzaamheden doe je structureel één dag in de week en uiteraard in periodes van verlof en ziekte.
De AOS is operationeel van maandag t/m vrijdag van 07.30 uur tot 17.00 uur en op zaterdag van
08.00 tot 16.00 uur. Het ABS van maandag t/m zaterdag van 7.45 uur tot 16.15 uur. Je werkt
minimaal één zaterdag in de maand. Dit kan zijn op het AOS of het ABS. Daarnaast kun je ook worden
ingezet in een gladheidsrooster als kraanmachinist die de strooivoertuigen van strooizout voorziet. Dit
kunnen werktijden zijn buiten de reguliere werktijden.

Dit ben jij
Je beschikt over VMBO/MBO-2 werk- en denkniveau verkregen door een opleiding of werkervaring
Je hebt ervaring op een mobiele hydraulische kraan en/of shovel of je hebt er gevoel voor waardoor
je het snel onder de knie hebt.
Je hebt aandacht voor de veiligheid van anderen.
Je bent in bezit van rijbewijs B en C (of bereid en in staat om het C rijbewijs te behalen).
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, bent flexibel inzetbaar en bent handig met de
computer.
Certificaten/diploma’s zoals 'veilig werken met de mobiele kraan' en 'deskundig asbest acceptant'
zijn een pre. Deze certificaten/diploma's kun je ook bij ACV behalen.

Ons aanbod
Een gevarieerde functie
Een marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden (cao GEO, Services)
Persoonlijke ontwikkelmogelijkheden
Uitzicht op een vast dienstverband
Wil je deel worden van het team en voldoe je aan de
criteria? Klik dan op solliciteer en vul het formulier in.
Een assessment maakt onderdeel uit van de selectie.

SOLLICITEER!

Eerst meer informatie? Bel met Dirk Geurds,
teammanager op 0318 – 648 160.

MEER INFORMATIE?

