Je hebt een rijbewijs C ?
Chauffeur rijbewijs C (met Vakbekwaamheid)
Net Brussel, hoofdspeler inzake leefmilieu, draagt bij tot de verbetering van de levenskwaliteit in het
Brussels gewest. Bij de uitoefening van zijn opdrachten, de ophaling en de verwerking van huisvuil alsook de
reiniging van de gewestwegen, staat de dienstverlening aan de bevolking centraal. Het heeft een belangrijke
opvoedkundige rol bij de bewoners: hen bewust maken van hun rol als burger en hen begeleiden in hun
dagelijkse sorteerhandelingen.
Het Agentschap Net Brussel kan bogen op een constante groei. Er werken meer dan 2900 personeelsleden;
85 % is ingezet voor operationele opdrachten en 15 % voor administratieve opdrachten. 70 % is contractueel
en 30% is statutair.

Taken
Onder de directie van je ploegbaas, rijd je de vrachtwagen en de ploeg naar haar opdrachten (ophaling en
reiniging).
Je ziet permanent toe op de veiligheid van je collega’s en op het welzijn van de Brusselaars, met naleving van de
wegcode, de reglementeringen en procedures van toepassing bij het Agentschap Net Brussel.

Technische competenties
•
•
•
•
•
•
•

In het bezit zijn van een rijbewijs C en in orde zijn
met de Vakbekwaamheid en de medische schifting ;
Kennis van het eerstelijnsonderhoud ;
Het ADR-brevet is een troef ;
Basiskennis van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Een plan van Brussel kunnen lezen en een reisweg
kunnen bepalen ;
Basiskennis van het Frans en van het Nederlands
(lezen en schrijven) ;
Basiskennis van het opstellen en invullen van de
nodige documenten: ritblad, aanrijdingsformulier, …

Relationele competenties
•
•
•
•
•
•
•

Verantwoordelijkheidszin ;
Georganiseerd, nauwgezet ;
Punctueel, gedreven en dynamisch ;
Toegewijd, klantgericht ;
Teamspeler ;
Ambassadeur van het Agentschap ;
Respect voor de hiërarchie.

Met z’n alleen maken we Brussel mooier !

Aanbod

Interesse ?

•
•
•

Je kan je sollicitatiebrief en curriculum vitae
sturen ter attentie van mevrouw Bondroit, cel
Aanwervingen, met vermelding van de referentie
" chauffeur/2021 " via e-mail :
Veronique.Bondroit@arp-gan.be.

•

Loon volgens het barema van de aanwervingsgraad
Productiviteitspremie ;
Extra-legale voordelen (maaltijdcheques, MIVBabonnement, hospitalisatieverzekering, …) ;
Voordelen van de Sociale dienst (kortingen op diverse
producten, diverse terugbetalingen, …).

De bestuurders rijbewijs C worden aangeworven als werkmannen van open netheid.
Ze moeten bijgevolg eveneens alle activiteiten van deze functie aanvaarden, me t inbegrip van de
huisvuilophaling, de straatveging en de specifieke ophalingen (Recypark, grofvuil…).
Ze moeten ook alle sectoren en alle uurroosters aanvaarden. Het is mogelijk om een verandering van sector
of uurrooster in te dienen.

Net Brussel promoot de diversiteit en moedigt personen met een beperking aan om te solliciteren

Met z’n alleen maken we Brussel mooier !

