
 
 
 
Reinigingsdienst Waardlanden verzorgt de inzameling van huishoudelijk afval en grondstoffen (zoals 
papier en glas) voor de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en 
Vijfheerenlanden. Ook kunnen inwoners terecht bij onze milieustraten in Gorinchem, Groot-Ammers, 
Hardinxveld-Giessendam, Leerdam en Vianen.  
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 Inzameling zijn wij op zoek naar  
 

(leerling) Chauffeurs  

met groot rijbewijs of bereid om deze te behalen 
 
 
Waar ga je werken? 
Waardlanden is een echt uitvoeringsbedrijf. We zijn mensgericht en werken hard. De mensen bij 
Waardlanden zijn betrokken en vakkundig. In ons team Inzameling werken ongeveer 35 vaste 
collega’s. Zij zorgen dagelijks voor de inzameling van grondstoffen bij inwoners en bedrijven. Als 
nieuwe chauffeur bij Waardlanden word je door een collega ingewerkt op één van onze mooie en 
herkenbare gele wagens.  
 
Wat ga je doen? 
Na je inwerkperiode ga je zelfstandig aan de slag op een van onze wagens. Je belangrijkste 
werkzaamheden zijn: 

• werken als chauffeur/machinist op de haak/kraanwagen; 

• werken als chauffeur op de zij- en achterlader; 

• dagelijks onderhouden van de eigen wagen en herkennen en het signaleren van en acteren op 
defecten 

• aanspreekpunt zijn op het gebied van inzameling 

• onregelmatigheden in de wijk signaleren en doorgeven aan de teamleider 

• overige voorkomende werkzaamheden zoals helpen als schikker/belader, inzamelen van grof afval 
of meewerken op een milieustraat,  

 
Wat vragen we van jou? 
Als chauffeur ben jij het visitekaartje van ons bedrijf. Je staat iedereen netjes en vriendelijk te woord. 
Je bent precies, zelfstandig, stressbestendig en je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.  
We voeren niet alle werkzaamheden overdag uit. De papierinzameling doen we in de avonduren. En 
soms in het weekend. Het is dus belangrijk dat je ook op deze momenten kan en wil werken. Uiteraard 
plannen we dit van te voren en houden we rekening met jouw thuissituatie. 
 
Wat heb je nodig? 

• Je hebt een C-rijbewijs met code 95, of je wil deze behalen; 

• Je hebt een kraancertificaat, of je wil deze behalen; 

• Je hebt bij voorkeur ervaring met het werken met een haak/kraanwagen; 

• Je vindt afvalinzameling leuk; 

• Je kan duidelijk en klantgericht communiceren.  
 

Wil jij graag chauffeur op een inzamelwagen worden, maar voldoe je niet aan alle eisen? Geen 
probleem, ook dan willen we graag met je in gesprek om samen te kijken naar een oplossing om je op 
te leiden tot chauffeur.  
  



 
Ons aanbod  
We bieden jou een uitdagende functie voor gemiddeld 36 uur per week. Je krijgt een 
arbeidsovereenkomst voor een jaar, met uitzicht op een vast contract. 
Bij deze functie hoort een salaris van maximaal € 2.806,- bruto per maand (functieschaal 5), op basis 
van 36 uur per week. Waardlanden kan dit verhogen naar de uitloopschaal 6, maximaal € 2.947,- 
bruto per maand  
 
Ook krijg je 17,05% Individueel Keuzebudget. Dit budget bouw je maandelijks op over jouw bruto 
maandsalaris. We hebben een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer met een maximum van 
€ 230,- per maand en we zorgen voor een premievrije WIA-verzekering.  
 
Interesse? Neem dan contact op met onze teammanager Inzameling Thijs Veerman. Mail naar 
thijsveerman@waardlanden.nl of bel 06 101 432 40. 
Je kan ook direct solliciteren door een mail te sturen naar personeelszaken@waardlanden.nl.  
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