Functieomschrijving
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega die van aanpakken houdt wanneer het erop
aankomt, een collega die veiligheid voorop heeft staan en een collega die graag kwaliteit
levert. Ben jij zo een collega? Dan is de uitdaging als Industrial Cleaner iets voor jou!
Wij zijn op zoek naar een: INDUSTRIAL CLEANER (fulltime | standplaats: Sittard)
Jouw belangrijkste taken en verantwoordelijkheden

Inwendig reinigen van bulkopleggers en containers

Reinigen van toebehoren zoals slangen en leidingen

Op juiste wijze afvoeren van restproduct

Het beheren van reinigingsmiddelen zoals shampoo en zuur en het tijdig melden indien
deze middelen op dreigen te raken

Melden van tekortkomingen aan opleggers, containers en toebehoren

Het schoon houden van de werkplek

Het melden van onveilige situaties en (bijna) ongevallen
Wie ben jij?
Het leveren van kwaliteit staat bij jou hoog in het vaandel waarbij je structureel en efficiënt te werk
gaat en constant bezig bent om de kwaliteit hoog te houden en waar mogelijk te verbeteren. Je kunt
goed in een team werken, maar eveneens ook zelfstandig
Verder






Beschik je over een rijbewijs (CE is een pré)
Heb je oog voor detail, ben je accuraat en vind je het belangrijk kwalitatief hoogwaardig
werk te leveren
Heb jij geen last van hoogtevrees
Heb jij er geen moeite mee om in ploegendiensten te werken;
7.00 uur
/ 16.00 uur
12.00 uur
/ 21.00 uur

Ons aanbod
We vragen veel van je, maar je krijgt er ook veel voor terug! Een goed marktconform salaris en
secundair arbeidsvoorwaardenpakket vinden wij daarbij vanzelfsprekend.








Verontreinigingstoeslag per gewerkte dag
Ploegentoeslag
Markconform salaris
Contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd
Opleidingen omtrent veiligheid (bezit van VCA is een pré)
24 verlofdagen en 3,5 ATV dagen
Aangesloten bij ODS (sporten met korting)

Zin om het samen met ons aan de slag te gaan?
Reageer dan door je motivatie te sturen naar ‘P&O@salari.nl’. Past de geschetste functie niet bij jou,
maar ken je iemand die perfect in het geschetste profiel past? Stuur deze vacature dan door!
Wil je eerst meer informatie? Neem gerust contact met ons op!
Je kunt bellen naar; 046 451 33 33 en vraag naar Lotte Loefen of mail naar P&O@salari.nl
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