
Huishoudelijk afval voorkomen, inzamelen, sorteren én verwerken, dat is onze bezorgd  -
heid. En ook jij kan je er actief voor inzetten! Als groeiende werkgever is Limburg.net 
momenteel - met aanleg van een werf reserve - op zoek naar (m/v):

TAKEN: • Op het recyclagepark zorg je ervoor dat klanten hun afval correct registreren en sorteren. • Je biedt een helpende hand en 
geeft informatie over de verschillende afvalfracties. • Je verzekert dat het recyclagepark er steeds netjes en veilig bij ligt.

PROFIEL: • Je werkt graag samen, neemt initiatief en bent betrouwbaar. Zelfs op drukke momenten ga je vriendelijk om met klanten. 
• Je bent erg gesteld op orde en netheid. • Je hebt een goede kennis van de Nederlandse taal en een basiskennis van computers. • Elke 
zaterdag werken is geen probleem, net zoals ingeschakeld worden op andere parken van onze organisatie. • Er is geen diploma vereist.

TAKEN: • Je staat in voor de ophaling van huisvuil en dit met behulp van collega’s. • Je draagt zorg voor de vrachtwagen. • Daarnaast 
zorg je voor de veiligheid van je collega’s en volgt te allen tijde de wegcode. • Je ondersteunt de dispatcher bij de optimalisatie van de 
routes. • Daarnaast werk je in een beurtrol met de andere chauff eur-belader uit je team afwisselend als belader.

PROFIEL: • Je bent in het bezit van minimaal een rijbewijs C en beschikt over de nodige rijervaring. • Ervaring met huis-aan-huis-
ophaling is een troef. • Je bent zelfstandig, stipt, fl exibel, klantgericht, veiligheidsbewust en stressbestendig. • Je fungeert goed 
in teamverband. • Je bent een ochtendmens en vroeg opstaan is vanzelfsprekend. Fysiek werk schrikt je niet af. • Je bent bereid in 
geval van feestdagen om een inhaalzaterdag te werken. • Je spreekt en begrijpt goed Nederlands. • Je bent in het bezit van een geldig 
getuigschrift van vakbekwaamheid.  

INTERESSE? Vermeld duidelijk voor welke functie en standplaats je solliciteert en overtuig ons waarom jij precies de juiste kandidaat 
bent voor de job! Op basis van je motivatiebrief en cv gaan we over tot een eerste selectie. Reageer vóór 10 september 2015 op
www.limburg.net of stuur je kandidatuur naar Limburg.net, t.a.v. Michel Duijsters, manager personeel, Gouverneur Verwilghensingel 32, 
3500 Hasselt.

WWW.LIMBURG.NET

PARKWACHTERS VOLTIJDS

2 VOOR STANDPLAATS BORGLOON/RIEMST/TONGEREN 
2 VOOR STANDPLAATS BERINGEN/HAM/PEER 
1 VLINDER MIDDEN-LIMBURG

CHAUFFEUR/BELADER VOLTIJDS

AANBOD VOOR DEZE FUNCTIES: • Wij bieden een boeiende, afwisselende job in een aangename werksfeer. Daarbij hoort 
een voltijds contract van onbepaalde duur volgens de loonbarema’s voor openbare besturen. • Bijkomend krijg je een mooi pakket 
vakantiedagen en interessante extralegale voordelen zoals een tweede pensioenpijler, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en 
fi etsvergoeding.


