Vacature: Shovelmachinist
Ben jij technisch? Vind je het leuk om buiten te werken? En kun je overweg met shovels,
hijsgereedschappen en machines? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Ter versterking van ons enthousiaste team, is Van der Werff Groep op zoek naar een
Shovelmachinist (fulltime)
Functieomschrijving:
Als shovelmachinist ben je verantwoordelijk voor het op een efficiënte en veilige manier verplaatsen
van producten en/of grondstoffen en de aan- en afvoer daarvan.
Het takenpakket:
Kennis en kunde
- Ontlasten van zwaar handwerk voor de diverse disciplines en het commercieel en rendabel
inzetten van de machine en indien noodzakelijk of gewenst meewerken met de handwerkzaamheden
- Verrichten van de nodige reparaties aan shovel- en hulpapparatuur of hiervoor een externe
deskundige in laten schakelen, waarbij de kosten vooraf dienen te worden afgestemd met de
bedrijfsleider
- Is verantwoordelijk voor het in gang zetten van de jaarlijkse shovelkeuringen en het op de juiste
wijze uitvoeren van het onderhoud volgens het onderhoudsschema, waarbij de kosten vooraf dienen
te worden afgestemd met de bedrijfsleider
- Schoonmaken van de machine en het verrichten van klein onderhoud aan de machine
- Invullen van de weeklijsten
- Verantwoordelijk voor de eigen urenregistratie
- Verantwoordelijk voor klantvriendelijk en klantgericht handelen

KAM
- Legt werkzaamheden bij acuut gevaar voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid en/of milieu stil
- Draagt zorg voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu van de uit te voeren werkzaamheden
- Rapporteert schriftelijk onveilige situaties en (bijna) ongevallen
- Neemt deel aan toolboxmeetings
Functie-eisen:
- In het bezit zijn van een machinistdiploma of bereid zijn tot het volgen van een relevante opleiding
of vergelijkbare werkervaring hebben opgedaan
- In het bezit zijn van het certificaat VCA Basis
- In het bezit zijn van een geldig diploma ‘Veilig werken langs de weg’
- Beheersing van de Nederlandse taal
- In het bezit zijn van een rijbewijs B
- Accuraat kunnen werken
- Flexibel zijn
- Klantgericht zijn
- Gemotiveerd zijn
- Flexibel kunnen werken

Aanvullende informatie:
Heb jij interesse in deze uitdagende functie? Mail dan je CV en motivatie naar
a.vanderwerff@vanderwerffgroep.nl, ter attentie van Anouschka van der Werff.

