
Vacature   
 
 
 

Vacaturegegevens 

Werkgever Afvalverwerkingsbedrijf in Amsterdam 
Vacaturetitel Medewerker Technische Dienst 
Begeleiding Wekelijks bezoek op locatie door coördinator GEJA 
Aantal arbeidsplaatsen 1 
Adres en postcode Amsterdam Westpoort  
Doelgroep vacature Werkzoekenden die vallen onder: 

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

Omschrijving van de organisatie en de activiteiten 

Kom aan de slag bij een hecht team in Amsterdam Westpoort! We verzamelen, sorteren en recyclen bouw- en 
bedrijfsafval. En omdat we daarin de allerbeste willen zijn, groeien we stevig. Dus zoeken we meer aanpakkers.  
 
Organisatiesector Techniek en Productie Begeleiding Direct leidinggevende 
Omvang organisatie 10-50 medewerkers Aansturing Leidinggevende 
Omvang afdeling 2-5 medewerkers Werkomgeving Buiten en binnen 

Functieomschrijving 

Je werkzaamheden bestaan o.a. uit de volgende onderdelen:  
- Assisteren van monteur bij uitvoeren van diverse onderhouds- & reparatiewerkzaamheden 
- Assisteren bij inventariseren en op orde houden van voorraad onderdelen & gereedschappen 
- Opruimwerkzaamheden en netjes houden van werkplaats en gereedschappen 
- Eventueel zelfstandig verrichten van lichte onderhoudswerkzaamheden 
 
Criteria Geldig VCA certificaat (of bereid deze te halen) 
Werk- en denkniveau Enige kennis / werkervaring met techniek 
 
 

 
 

Competenties Goed zorgdragen voor 
materialen en middelen 

Aanpassen aan veranderde 
omstandigheden 

Werken conform 
veiligheidsvoorschriften 

Discipline tonen Instructie opvolgen Een positieve kijk houden 
 
 

 
 

Functie affiniteiten Met collega's werken Harde geluiden   
Precies Sociaal/helpend   

 
 

 
 

Overige competenties Affiniteit met techniek en groot materiaal is een pré 
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   Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo     van: 07:00 tot: 16:00 
Proefplaatsing Geen vereiste  

Vervoer 
Rijbewijs / eigen vervoer Niet benodigd   
Reiskostenvergoeding  €0,19 per km. 
Bereikbaarheid OV  Locatie is goed 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.  

 
 


