
Vacature   
 
 
 

Vacaturegegevens 

Werkgever Reinigingsbedrijf 
Vacaturetitel Bijrijder Kolkenzuiger 
Begeleiding Wekelijks bezoek op locatie door coördinator GEJA 
Aantal arbeidsplaatsen 1 
Adres en postcode Amsterdam, Vlaardingen of Schiedam  
Doelgroep vacature Werkzoekenden die vallen onder: 

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

Omschrijving van de organisatie en de activiteiten 

Bij dit reinigingsbedrijf werk je met een kolkenzuiger. Weet je wat dat is? Een kolkenzuiger is een vrachtwagen met 
een grote tank en een zuigarm. Kolkenzuigers worden hoofdzakelijk ingezet op het gebied van rioolreiniging. Kolken 
functioneren als buffer tussen de straat en het riool. Ze vangen vuil op en laten regenwater goed naar het riool 
doorstromen. Het tijdig ledigen van kolken is daarom erg belangrijk. 
 
Organisatiesector Reiniging en onderhoud Begeleiding Direct leidinggevende 
Omvang organisatie 10-50 medewerkers Aansturing Leidinggevende 
Omvang afdeling 2-5 medewerkers Werkomgeving Binnen en buiten 

Functieomschrijving 

Als Bijrijder Kolkenzuiger rijd je samen met een chauffeur kriskras door Nederland voor het reinigen van kolken met de 
kolkenzuiger. Voor de lange termijn zijn er doorgroeimogelijkheden, bijvoorbeeld om zelf je rijbewijs C te halen en als 
chauffeur aan de slag te gaan. Belangrijk is dat je affiniteit hebt met de Grond-, Weg-, en Waterbouw en Techniek.  
Klik hier om een video te bekijken over het werk als kolkenzuiger. 
 
Criteria Je beheerst de Nederlandse taal 
Werk- en denkniveau Minimaal MBO werk- en/of denkniveau 
 
 

 
 

Competenties Goed zorgdragen voor 
materialen en middelen 

Materialen en middelen 
doeltreffend gebruiken 

Werken conform 
veiligheidsvoorschriften 

Discipline tonen Instructie opvolgen Een positieve kijk houden 
 
 

 
 

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

 
 

 
 

Overige competenties Flexibele houding. Doorzettingsvermogen. 
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: 08:00 tot: 17:00 
Proefplaatsing Geen vereiste  

Vervoer 
Rijbewijs / eigen vervoer Wens, geen 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.  

 
 
 


