
Vacature   
 
 
 

Vacaturegegevens 

Werkgever Wagenpark / werkplaats 
Vacaturetitel Medewerker allround 
Begeleiding Wekelijks bezoek op locatie door coördinator GEJA 
Aantal arbeidsplaatsen 1 
Adres en postcode Wateringen  
Doelgroep vacature Werkzoekenden die vallen onder: 

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

Omschrijving van de organisatie en de activiteiten 

Ben jij die ster die dit wagenpark, de werkplaats en de kantine weer doet stralen? Dit bedrijf verhuurt diverse soorten 
vrachtauto’s en vuilniswagens. Helaas komen die niet altijd schoon terug.  
 
Organisatiesector Techniek en Productie Begeleiding Direct leidinggevende 
Omvang organisatie 10-50 medewerkers Aansturing Leidinggevende 
Omvang afdeling 2-5 medewerkers Werkomgeving Binnen en buiten 

Functieomschrijving 

We zoeken iemand die de auto’s weer helemaal schoonmaakt zodat de volgende klant ze weer fris kan gebruiken. Dit 
is aan de binnenkant in cabine, maar ook aan de buitenkant met een hoge drukreiniger. Soms moeten er ook kleine 
reparaties gedaan worden aan de auto. Denk aan nieuwe spatlappen of een lampje vervangen. Als je het leuk vind dan 
kunnen we je leren hoe je dit moet doen. Als alle auto’s weer schoon zijn mag je ook helpen met kleine klusjes in de 
werkplaats. Denk hierbij aan het uitpakken van bestellingen, het opruimen van de werkplekken of de kantine.   
Heb je een rijbewijs, dan mag je ook zelf bestellingen ophalen of mee om de auto’s weg te brengen als je dit wilt.  
 
Criteria Je vindt het leuk om met grote vrachtauto’s te werken 
Werk- en denkniveau Bij voorkeur Nederlands sprekend (of anders Engels of Frans) 
 
 

 
 

Competenties Goed zorgdragen voor 
materialen en middelen 

Een positieve kijk houden Werken conform 
veiligheidsvoorschriften 

 
 

 
 

Functie affiniteiten Met collega's werken Zorgvuldig   
Precies Sociaal/helpend   

 
 

 
 

Overige competenties Je kunt omgaan met een stofzuiger en een hoge drukreiniger 
Overige functie affiniteiten Niet bang om een beetje vies te worden (je krijgt goede werkkleding) 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 20-40 uur (minimaal 4 uur per dag. Werktijden mogen in overleg i.v.m. reistijd) 
Type overeenkomst Contract voor bepaalde tijd 
Werkdagen en werktijden   Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo     van: 08:00 tot: 16:00 
Proefplaatsing In overleg  

Vervoer 
Rijbewijs / eigen vervoer Wens Geen vereiste 
Reiskostenvergoeding  €0,19 per km. 
Bereikbaarheid OV  Locatie is ook bereikbaar met OV 

Bijzonderheden (extra beschrijving) 
Wat krijg jij ervoor terug? Een gezellig team en begeleiding, gezamenlijke lunchen, werkkleding en alle benodigdheden 
om je werk goed uit te voeren, groei mogelijkheden, een afwisselende baan en het werken met diverse soorten 
vrachtauto’s. 
 
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.  

 


