ACV is opzoek naar een mensgerichte

Teamleider Afvalbrengstation en Transport
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 teamleider?
Als teamleider zorg je ervoor dat iedereen uit jouw team zijn of haar werk optimaal kan doen. Jouw medewerkers
werken op onze afvalbrengstations, in het af transport en het haakarm- en knijperwerk.
Door coachend en inspirerend leiding te geven ben je in staat om medewerkers te motiveren, ontwikkelen en te
laten groeien. Je bent gericht op resultaat, waarbij verschillen in mensen worden gewaardeerd en ingezet voor
het werk. Uiteraard blijf je binnen budget en doe je verbetervoorstellen. Op operationeel niveau heb je contact
met opdrachtgevers, onderaannemers en dienstenleveranciers. Je voert VGM-taken uit en je houdt je bezig met
diverse HR gerelateerde zaken. Zo voer je functioneringsgesprekken en geef je uitvoering aan het verzuimbeleid.

Dit ben jij
Minimaal HBO werk- en denkniveau verkregen door een afgeronde opleiding of ruime werkervaring als
leidinggevende.
Bij voorkeur heb je ervaring met het aansturen van een groot team.
Het is een pre als je ervaring hebt in de afvalbranche.
Je hebt van nature interesse in veel verschillende soorten mensen.
Je bent stevig op de inhoud, maar zacht op de relatie. In de praktijk betekent dit dat je betrokken bent en weet
wat er leeft onder jouw mensen. Je weet een boodschap duidelijk over te brengen en je toont daadkracht.

Ons aanbod
Een verantwoordelijke, uitdagende en zelfstandige functie met veel ruimte voor het nemen van initiatief.
Persoonlijke ontwikkelmogelijkheden
Een marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden (cao GEO, Services).
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 Grondstoffenbeheer of Cindy Lefers,
adviseur HR op 0318 – 648 160.

MEER INFORMATIE?

