Chauffeur zuig/spuitwagen
Vind jij het leuk om een vrachtwagen te besturen en hou je van afwisselend (fysiek) werk? Ben je zowel
zelfstandig als een echte teamplayer? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Over Kanters
Kanters is een landelijk opererende full-service organisatie met de disciplines Riool, Infra en Onderhoud
Buitenruimte. Vanuit onze vestiging in Veghel wordt een diversiteit aan opdrachtgevers bedient; van
ontwerp tot en met realisatie, en van preventief onderhoud tot en met directe oplossingen bij storingen.
Dit doen we voor overheden, projectontwikkelaars, zorginstellingen, aannemers, ingenieursbureaus en
ondernemingen die werkzaam zijn in de industriële sector.
Jouw functie
Als Chauffeur zuig/spuitwagen werk je dagelijks mee aan het onderhoudsproces van rioolgemalen. Het is
geen sexy werk, maar wel belangrijk. De grootste uitdaging in jouw werk is het voorkomen van
overstromingen, schade en wateroverlast. Dit doe je door de gemalen goed te onderhouden, zodat ze
zonder storingen kunnen functioneren. Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit:
• Besturen en bedienen van zuig/spuitwagen met 1 tons hijsinstallatie;
• Reinigen van rioolgemalen met behulp van zuig/spuitwagen;
• Assisteren bij het onderhoud van pompinstallaties;
• Reinigen en oplossen van (Pers)leidingproblemen;
• Verrichten van schoonmaakwerkzaamheden en klein onderhoud aan het voertuig.
Wat wij vragen:
• Technisch inzicht;
• Rijbewijs CE (code 95 is een pré);
• Minimaal 2 jaar rijervaring – bij voorkeur met het transporteren van vloeistoffen;
• Ervaring in een soortgelijke functie;
• Betrouwbaar en stressbestendig;
• Proactief en gedreven;
• Bereid om van tijd tot tijd een 24-uurs storingsdienst te werken.
Het rooster wordt vooraf vastgesteld, dus je weet precies wanneer je storingsdienst hebt.
Wat wij bieden:
•
Een innoverende onderneming met veel zelfsturing;
•
Een eigen service(bus) met alle benodigde gereedschappen en materialen;
•
Een ervaren serviceteam om mee samen te werken;
•
En natuurlijk een marktconform salaris met goede secundaire voorwaarden.
Solliciteren
Heb jij interesse in de vacature, reageer dan via sander.verhagen@kanters.eu.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

