
Vacature   
 
 
 

Vacaturegegevens 

Werkgever RRS 
Vacaturetitel Servicemonteur 
Begeleiding Wekelijks bezoek op locatie door coördinator GEJA 
Locatie Rotterdam en omgeving  
Doelgroep vacature Werkzoekenden die vallen onder: 

§ Bijstand (Participatiewet, IOAZ, IOAW) 
§ SW indicatie, Wajong, WIA, WW 
§ Niet-uitkeringsgerechtigd 
§ Alle werkzoekenden 

Omschrijving van de organisatie en de activiteiten 

Als Servicemonteur heb je een afwisselende, technische functie. Je verhelpt zelfstandig verstoppingen in de riolering. 
Iedere werkdag is anders en en biedt nieuwe uitdagingen! Je komt te werken in een leuk, professioneel bedrijf met een 
informele sfeer. Na een interne opleiding van 1 maand krijg je een werkbus, laptop en telefoon van de zaak.  
 
Organisatiesector Techniek en Productie Begeleiding Direct leidinggevende 
Omvang organisatie 10-50 medewerkers Aansturing Leidinggevende 
Omvang afdeling 2-5 medewerkers Organisatiewebsite RSS.nl 
Werkomgeving Geen vaste werkomgeving 

Functieomschrijving 

Als Servicemonteur heb je een afwisselende, technische functie die gericht is op het zelfstandig verhelpen van 
verstoppingen in de riolering bij zowel particuliere als zakelijke klanten op locatie (bij mensen thuis, woningcorporaties, 
bedrijfspanden etc.). Het is een fysiek, zwaar beroep, dus een goede lichamelijke conditie is van groot belang. De 
werkzaamheden betreffen o.a. ontstoppings- en reinigingswerkzaamheden, inspectie werkzaamheden, het doen van 
onderhoud en kleine reparaties uitvoeren. 
 
Criteria Rijbewijs B en woonachtig in de regio Rotterdam 
Werk- en denkniveau VMBO werk- en denkniveau, bij voorkeur richting techniek. Heb je geen ervaring? 

Geen probleem; je wordt intern opgeleid. Het is wel belangrijk dat je zelfstandig kunt 
werken en technisch inzicht hebt. 

 
 

 
 

Competenties Goed zorgdragen voor 
materialen en middelen 

Instructie opvolgen Werken conform 
veiligheidsvoorschriften 

Discipline tonen Aanpassen aan veranderde 
omstandigheden 

  

 

 

 

 

Functie affiniteiten Duidelijk afgeronde 
klussen/taken 

Harde geluiden   

Buiten, binnen Sociaal/helpend   
 
 

 
 

Overige competenties Je bent stressbestendig en flexibel. 
Overige functie affiniteiten In overleg kan gekeken worden naar doorgroeimogelijkheden 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 40 uur 
Type overeenkomst Contract voor bepaalde tijd 
Werkdagen en werktijden 
Proefplaatsing  

 Ma    Di    Wo    Do    Vr  In overleg zijn weekenddiensten ook mogelijk.  
Geen vereiste. 

Vervoer 
Rijbewijs / eigen vervoer Eis   
Reiskostenvergoeding  €0,19 per km. 
Bereikbaarheid 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.  

 


