
 
 
Reinigingsdienst Waardlanden verzorgt de inzameling van huishoudelijk afval en grondstoffen (zoals 
papier en glas) voor de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en 
Vijfheerenlanden.Inwoners kunnen terecht bij onze milieustraten in Gorinchem, Groot-Ammers, 
Hardinxveld-Giessendam, Leerdam en Vianen. Ook houden we de wijken schoon en doen we 
onkruidbeheersing. 
Dagelijks zetten we ons in voor het goed scheiden van afval en grondstoffen. Het doel: minder 
restafval en meer producten en materialen uit afval halen om iets nieuws van te maken. Zo gaan we 
verantwoord om met schaarse grondstoffen en met energie. 
 
Voor ons team Onderhoud zijn wij op zoek naar een  

Bedrijfsautotechnicus/monteur 
(36 uur per week) 
 
Waar ga je werken? 
Waardlanden is een echt uitvoeringsbedrijf. We zijn mensgericht en werken hard. De mensen bij 
Waardlanden zijn betrokken en vakkundig. Voor ons werk gebruiken we veel verschillende voertuigen. 
Voor de afvalinzameling hebben wij haak- en kraanwagens met afzetsystemen, zijladers en 
achterladers. Om de wijken schoon te houden, hebben wij veegmachines, lichte bedrijfswagens en 
personenwagens. Ook onderhouden wij het gereedschap en de machines van gemeente Gorinchem. 
De gemeente gebruikt onder andere grasmaaiers, trekkers motorzagen en bosmaaiers. 
De belangrijkste opdracht is om iedere dag alle werkzaamheden uit te voeren. Dat betekent dat onze 
wagens, machines en gereedschappen in topconditie moeten zijn! Hiervoor zorgt ons eigen team 
Onderhoud.  
 
Wat ga je doen? 
Samen met zeven collega's ben jij als monteur volledig verantwoordelijk voor het onderhoud aan alle 
wagens, machines en gereedschappen. Je belangrijkste taken zijn: 

• Onderhouden en repareren van onze wagens. 

• Opsporen, bepalen en oplossen van elektrotechnische en mechanische storingen. 

• Uitvoeren van onderhoudsschema's. 

• Uitvoeren van APK-keuringen aan vrachtwagens en personenwagens. 

• Je bent aanspreekpunt voor collega’s voor techniek. 
 
Wat vragen we van jou? 

• Je hebt een technische opleiding gevolgd. 

• Je bent leergierig.  
 

Wat bieden we jou?   

• Een uitdagende functie voor 36 uur per week. 

• Flexibele werktijden. Bijvoorbeeld 4 x 9 uur is mogelijk.  

• Een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband.  

• Een salaris van maximaal € 2.904,- bruto per maand (functieschaal 6) met een uitloop naar schaal 
7, maximaal € 3.176,- bruto per maand. Inschaling is afhankelijk van je ervaring. 

• Uitstekende aanvullende arbeidsvoorwaarden zoals 17,05% Individueel Keuzebudget, 
inconveniëntentoelage, bereikbaarheidstoelage en reiskostenvergoeding.  

 
Meer weten? 
Wil je meer weten over de werkzaamheden, neem dan contact op met Rolf de Kok, teammanager 
Milieustraten & Materieel. Mail naar rolfdekok@waardlanden.nl of bel 06 55 33 19 09.  
 
Interesse?  
Ben jij de vakman die zich wil specialiseren in het onderhouden, repareren en oplossen van storingen 
aan onze wagens, machines en andere gereedschappen? Mail dan je cv en een korte brief waarin je 
vertelt waarom je graag bij ons wilt werken naar personeelszaken@waardlanden.nl.  
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