ACV is op zoek naar een servicegerichte

Medewerker ABS (afvalbrengstation)
Voor minimaal 32 uur per week

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.

Wat doet een medewerker ABS?
Als medewerker ABS zie je er samen met je collega’s op toe dat afval en grondstoffen in de juiste
containers worden gedaan. Je informeert en adviseert de bezoekers over de regels, richtlijnen en
juiste afvalscheiding. Je neemt klein chemisch afval (KCA) in ontvangst en slaat deze op de juiste
wijze op. Je draagt zorg voor een net en ordelijk ABS. Je werkt met de mobiele kraan, heftruck of
elektrische stapelaar.
Onze ABS-en zijn geopend van maandag t/m zaterdag. Je ingeroosterde werkweek is verdeeld over 6
dagen per week (maandag t/m zaterdag) en flexibel verdeeld over al onze locaties. (Neonstraat in
Ede, Wageningselaan in Veenendaal, Nudepark in Wageningen en Veentjesbrug in Heelsum).

Dit ben jij
Je bent servicegericht en klantvriendelijk.
Je hebt een proactieve houding met oog voor orde en netheid.
Je bent fulltime of minimaal 4 dagen per week beschikbaar.
Je bent inzetbaar op al onze ABS locaties.
Je bent bereid op minimaal 2 zaterdagen per 4 weken te werken. Deze zaterdag kun je als overuren
laten uitbetalen of kan worden gecompenseerd op een doordeweekse dag.

Ons aanbod
Een gevarieerde functie met leuke collega’s.
Veel opleidingsmogelijkheden zoals asbestherkenning, KCA, BHV, heftruckcertificaat etc.
Werkdagen van 07:45 tot 16:15 uur.
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 of Cindy Lefers, adviseur HR op 0318 –
648 160.

MEER INFORMATIE?

