Is deze weegbrug bij
jou in goede handen?
LOGISTIEK ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

V/M FULLTIME

Je wordt hét aanspreekpunt voor alle chauffeurs die dagelijks hun lading afval bij ons
komen brengen. Je beoordeelt afvalstromen en zorgt ervoor dat de weeggegevens correct zijn
ingevoerd met alle handelingen die daarbij komen kijken. Een afwisselende functie, waarbij je
klant- en vrachtgegevens invoert, wegingen maakt, papierwerk afhandelt én
veel contact met collega’s en chauffeurs hebt.
Veel contact met chauffeurs
Dagelijks komen er chauffeurs met hun lading bij ons op de weegbrug. Voor hen ben je
het eerste aanspreekpunt. Als al het papierwerk is geregeld, wijs jij ze de weg naar de plek
waar ze hun afval- en grondstromen kunnen lossen of ophalen. Daarbij bedien je natuurlijk ook
de slagboom en onderhoud je veel telefonisch contact met klanten en collega’s. En heel
belangrijk: je ziet toe op veiligheids- en arbo omstandigheden.
Waar ben je goed in?
Het spreekt voor zich dat je klant- en servicegericht bent, met een representatieve uitstraling.
Maar je bent ook oplettend en nauwkeurig. We vragen een mbo-werk- en denkniveau en
administratieve werkervaring. Je bent dus handig met computerprogramma’s (ervaring met PBbalance is een pre). Daarnaast heb je een lexibele werkinstelling en ben je bereid te werken
op verschillende locaties in Noord-Holland en Flevoland. Je rijbewijs B is dan ook
een must, naast een DPL en VCA (of de bereidheid deze te behalen).
Wat bieden wij?
Je krijgt eerst een jaarcontract, met uitzicht op een vaste aanstelling. Het salaris ligt tussen
€ 2.401,- en € 2.975,- bruto per maand bij een 38-urige werkweek. Onze secundaire
arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend: van een pensioenregeling tot een collectieve
zorgverzekering en een vitaliteitsbeleid.
Interesse?
Neem dan contact op met Marcel Reus, hoofd Uitvoering: 06 - 23 78 11 01. Hij vertelt je
met plezier meer over deze functie. Ga je solliciteren? Mail dan je motivatiebrief met cv
naar PO@afvalzorg.nl

Werken bij Afvalzorg is meewerken aan een schoner en mooier Nederland.
Als belangrijke speler in de afvalverwerkingsmarkt zorgen wij met 120 collega’s
voor opslag, recycling en storten van afval. Onze specialisten buigen zich ook over
nazorg van verontreinigde locaties. Gesloten stortlocaties geven we een veilig en
duurzaam tweede leven. Elke uitdaging rond afval is bij Afvalzorg in goede handen.

