Vacature

Vacaturegegevens
Werkgever
Vacaturetitel
Begeleiding
Aantal arbeidsplaatsen
Adres en postcode
Doelgroep vacature

Project Kademuur Amaliahaven Rotterdam
Chauffeur
Wekelijks bezoek op locatie door coördinator GEJA
2
Amoerweg, Rotterdam - Maasvlakte
Werkzoekenden die vallen onder:
▪
Bijstand (Participatiewet, IOAZ, IOAW)
▪
SW indicatie
▪
Wajong
▪
WIA
▪
WW
▪
Niet-uitkeringsgerechtigd

Omschrijving van de organisatie en de activiteiten
In de Rotterdamse haven worden nieuwe kades en grondkeringen aangelegd om de haven te laten groeien. Zo kunnen
er nog meer containers in Rotterdam aankomen. De bouw is gestart in 2021 en loopt naar verwachting tot 2024.
Organisatiesector
Omvang organisatie
Omvang afdeling
Werkomgeving

Techniek en Productie
50-250 medewerkers
2-5 medewerkers
In de personenbus

Begeleiding
Aansturing
Organisatiewebsite

Direct leidinggevende
Leidinggevende
ballast-nedam.nl

Functieomschrijving
Als chauffeur rijd je in een personenbus en breng je de bouwplaatsmedewerkers van de ene naar de andere plek. Je
maakt veel korte ritten en bent een belangrijke schakel in de organisatie. Het bouwterrein is groot, en de afstanden
kunnen niet te voet worden afgelegd door de medewerkers. Belangrijk is dat je collegiaal en betrouwbaar bent.
Criteria
Werk- en denkniveau
Competenties

Geldig VCA certificaat (of bereid deze te halen)
Geldig rijbewijs (B, BE of B+)
Mbo niveau 1 of hoger
Goed zorgdragen voor
materialen en middelen
Discipline tonen

Instructie opvolgen

Functie affiniteiten

Met collega's werken
Precies

Harde geluiden
Sociaal/helpend

Overige competenties
Overige functie affiniteiten

Inzet en mentaliteit zijn het belangrijkst
In overleg kan gekeken worden naar doorgroeimogelijkheden

Aanpassen aan veranderde
omstandigheden

Werken conform
veiligheidsvoorschriften
Een positieve kijk houden

Voertuig

Arbeidsvoorwaarden en werktijden
Aantal uur per week
Type overeenkomst
Werkdagen en werktijden

30-40 uur
Contract voor bepaalde tijd
Ma
Di
Wo
Do

Proefplaatsing

Ja

1 maand

Eis

B (B, BE of B+)

Vr

Za

Zo

van: 07:00 tot: 16:00

Vervoer
Rijbewijs / eigen vervoer
Reiskostenvergoeding
Bereikbaarheid OV

€0,19 per km.
Locatie is niet bereikbaar met OV

Bijzonderheden (extra beschrijving)
Meer informatie of solliciteren? Mail naar info@gejagroep.nl of vul het formulier op onze website in. Voor vragen kun je
ook telefonisch contact opnemen via 0348-820 397.

