VACATURE
Chauffeur sanitaire voorzieningen | M/V
(40 uur per week), Standplaats Groningen
Voor onze regio Groningen, Friesland en Drenthe (standplaats Groningen) zoeken wij een
enthousiaste chauffeur voor het plaatsen, halen en reinigen van onze mobiele toiletten.
Functieomschrijving
In deze functie ben jij het gezicht van Gjaltema Verhuur en aanspreekpunt voor de sanitaire
voorzieningen. Als chauffeur van onze mobiele toiletten zorg jij voor het plaatsen, ophalen en reinigen
van onze mobiele toiletten op bouw- en evenemententerreinen. Dit doe je aan de hand van een
routeplanning, die je ontvangt vanuit de afdeling Planning.
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van kleine reparatie- en
onderhoudswerkzaamheden aan de servicewagen en onze mobiele toiletten, zowel op de standplaats
als op de klantlocatie. Je onderhoudt contact met de afdeling Planning over het afleveren en ophalen
van onze mobiele toiletten en voert de daarbij behorende administratieve taken uit.
In deze functie ben je verantwoordelijk voor:
•
•
•

Het plaatsen, ophalen en reinigen van onze mobiele toiletten op bouw- en
evenemententerreinen
Het controleren en testen van de mobiele toiletten en voer je eventuele kleine reparaties uit
Het onderhouden van de servicewagen

Wat wij vragen
Jij bent een enthousiaste, klantgerichte collega met technisch inzicht en beschikt over LBO/MBO
werk- en denkniveau. Verder beschik je over het rijbewijs B(BE) en heb je één jaar relevante
rijervaring. Als je beschikt over een heftruckcertificaat is dit een pré.
Verder ben je:
•
•
•
•
•

Zelfstandig, flexibel en proactief
Service- en resultaatgericht
Stressbestendig
Communicatief
Geen 9 tot 5 mentaliteit

Bedrijfsprofiel
De Gjaltema Groep is gespecialiseerd in steigerbouw, hoogwerkers en materieelverhuur. Met een
sterk dienstenpakket, waaronder montage, kwaliteitszorg en opleidingen, is Gjaltema full service
leverancier in onder meer de bouw, de industrie en bij evenementen.
De Gjaltema Groep omvat meerdere bedrijven en vestigingen in Nederland en is werkzaam op de
Noord-Europese markt. Opdrachtgevers kiezen al 40 jaar voor kennis, ervaring en maatwerk.
Wat wij bieden
Een dienstverband voor bepaalde tijd, met uitzicht op een vaste aanstelling binnen een groeiende en
dynamische organisatie. Prima salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Privacyverklaring
Gjaltema behandelt sollicitatie en cv gegevens zeer zorgvuldig. Alleen persoonsgegevens die
noodzakelijk zijn voor het sollicitatiedoel worden bewaart en bewerkt, zie
ook https://gjaltema.eu/privacyverklaring/.
Contact
Interesse in deze veelzijdige functie? Dan ontvangen we graag een CV met motivatie via
personeelszaken@gjaltema.eu, ter attentie van mevrouw Pauline van Loenen, Afdeling P&O.

