Medewerker reinigingsdienst (1 FTE)
met passie voor dienstverlening (36 uur week)
Waar kom je terecht?
De gemeente Vaals is een gemeente met net iets meer dan 10.000
Inwoners en bestaat behalve Vaals uit de kernen Vijlen en Lemiers.
Vaals staat vooral bekend om het Drielandenpunt, maar heeft zoveel
meer te bieden. Daarover vertellen we je graag persoonlijk meer, of
kijk alvast op www.vaals.nl.
Als “medewerker reinigingsdienst” ben je dagelijks bezig met de orde,
netheid en veiligheid van onze leefomgeving. Er is altijd werk aan de
winkel! Je behoort tot het team Beheer Openbare Ruimte, sectie
buitendienst. Een enthousiast team met een flinke dosis gedrevenheid en
passie voor het onderhoud voor onze omgeving. Je standplaats is de
gemeentewerf in Vaals, een prachtige locatie voorzien van professioneel
materieel, van waaruit je dagelijks met je collega’s vertrekt naar het te
onderhouden gebied.
Onze organisatie is modern, eigentijds en bestaat uit collega’s met
ieder een eigen deskundigheid. We dragen samen een grote
verantwoordelijk voor ons werk en helpen elkaar als we er even niet
uitkomen, ook als dit de eigen afdeling overschrijd.

Wat ga je doen?
Eigenlijk teveel leuke dingen om op te noemen.
Als “medewerker reinigingsdienst” ben je dagelijks onderweg om onze
omgeving schoon en veilig te houden en dat doe je met professioneel
materieel. Je bent verantwoordelijk voor zowel het straatvuil, de kolken
als vuilnisbakken maar veel belangrijker, je bent onderdeel van een
dynamisch team waarin we met zijn allen verantwoordelijkheid nemen
voor onze taken
Maar je doet nog veel meer. Hieronder een handige checklist wat je verder
nog doet als “medewerker reinigingsdienst”:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mijn hoofdtaak voor deze maand, straten reinigen met de
veegwagen (RAVO) en ervoor zorgen dat ze er weer picobello
bijliggen;
Ja hoor collega, ik kom vanmiddag even de kolken machinaal
legen;
Collega op vakantie en deze week maak ik de vuilnisbakken leeg
zodat er geen klachten komen;
De marktlieden bedanken je voor je inzet omdat de weekmarkt
weer goed opgeruimd was;
Calamiteit: nog even snel dat modderspoor opruimen zodat de
weg weer veilig is;
Jazeker mevrouw, ik ga het even voor u navragen en zal morgen
uw vraag persoonlijk beantwoorden;
Gladheidbestrijding: we gaan strooien;
Je bent onderdeel van het team buitendienst waarin keihard
gewerkt wordt om onze wekelijkse planningen en doelstellingen te
verwezenlijken;
Je werkt nauw samen met onze collega’s van de binnendienst en
wijkmanagement en deelt je bevindingen over de openbare
ruimte;
Je bent allround inzetbaar wanneer dat nodig is;

Jouw eigenschappen
Herken jij jezelf in (de meeste van)
onderstaande eigenschappen? Dan zijn we
opzoek naar jou!
➢ Je hebt ervaring in en handigheid
met onderhoudswerkzaamheden en
het besturen van materieel;
➢ Je bent een echte teamplayer en
communiceert gemakkelijk met
burgers en collega’s. Goed
samenwerken is een MUST;
➢ Je bent positief ingesteld,
servicegericht en dienstbaar, ook
wanneer dat buiten werktijd
gevraagd wordt;
➢ Je werkt zelfstandig en weet op een
creatieve manier oplossingen te
vinden voor klachten/vragen vanuit
de omgeving;
➢ Je initieert verbetervoorstellen die
bijdragen aan de verbetering van
de openbare ruimte.
➢ Je bent in het bezit van rijbewijs B.
Rijbewijs BE en/of C is een sterke
pré
➢ VCA is een sterke pré
➢ Je komt met plezier naar je werk!
Wat doe je niet?
➢ Dagelijks dezelfde werkzaamheden.
➢ Humor thuis laten.

Medewerker reinigingsdienst (1 FTE)
met passie voor dienstverlening (36 uur week)

Wij bieden jou
•
•
•
•
•
•
•

Een vast contract van 36 uur per week;
Salaris van maximaal €2.731,00 bruto per maand bij
een 36-urige werkweek (functieschaal 4) exclusief
eventuele toeslagen;
Reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer;
Een vrij besteedbaar keuzebudget van 17,05% van je
salaris (opgebouwd uit vakantiegeld,
levensloopbijdrage en eindejaarsuitkering);
Een uitdagende baan waarbij er ruimte is voor
persoonlijke groei;
Een actieve personeelsvereniging;
Het werken op onregelmatige tijden en dagen is
onderdeel van de functie (vooral gedurende de sneeuwen ijsbestrijding). In die periode wordt een
beschikbaarheidstoelage betaald.

Solliciteren
Ben je enthousiast geworden over
dezefunctie? Dan zien we je sollicitatie graag
tegemoet.
Solliciteer door vóór 8 augustus 2022 via
www.igom.nl je CV en motivatie in te sturen.
Na ontvangst van alle sollicitaties zullen
we selecties gaan maken voor de 1e
gespreksronde.
Mocht je geen uitnodiging hebben
ontvangen op 20 augsutus 2022 dan ben je
niet opgenomen in de selectieprocedure .
Je ontvangt géén afwijzingsbrief.
Ben je in de periode 22 augustus - 15
september 2022 met vakantie? Vermeldt dat
dan in de sollicitatiebrief.
Heb je in de tussentijd nog vragen
over de vacature? Dan kun je contact
opnemen met
Wim Crombach, meewerkend voorman,
w.crombach@vaals/06-22540919
of
Karin Hendriks, personeelsadviseur,
k.hendriks@vaals.nl/06-10295820

