VACATURE
Voor onze locatie in Ravenstein zijn we op zoek naar een:

Machinist / Allround medewerker
Het takenpakket bestaat o.a. uit:
•
•
•
•
•
•
•

Bedienen laadschop.
Bedienen rupskraan.
Compost omzetten.
Weegbrug bedienen.
Plastic rapen.
Compost meten.
Alle overige voorkomende werkzaamheden.

Wij vragen een enthousiaste medewerker die:
•
•
•
•
•

Ervaring heeft met de bediening van een graafmachine en
laadschop.
Kan werken met een computer (o.a. Microsoft Office).
In het bezit is van minimaal rijbewijs B (BE is een pré).
Veilig en zowel in teamverband als zelfstandig kan werken.
Op een juiste manier het materieel, gereedschappen en uitrusting
kan gebruiken en beheren.

We bieden de mogelijkheid tot een contract voor 32 – 38 uur, met uitzicht
op een vast contract. Uiteraard bieden wij een salaris conform de
geboden kwaliteiten en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Hieronder valt o.a. een goed pensioen en vakantiegeld. Daarnaast
investeren wij in onze mensen door middel van opleidingen en trainingen.
Indien deze vacature je aanspreekt en je denkt dat jij de persoon bent die
past binnen deze profielschets, mail dan je motivatiebrief en CV naar
bram@van-iersel.eu of stuur hem naar:
Van Iersel Ravenstein BV
t.a.v. Bram van Iersel
Biezenmortelsestraat 57
5074 RJ Biezenmortel

De Van Iersel Groep heeft diverse vestigingen in Zuid-Nederland en omvat de bedrijven Van Iersel Compost en
Soiltech. Van Iersel Compost produceert verschillende typen compost om bodems mee te revitaliseren in
verschillende sectoren in de tuinbouw. Van Iersel Compost zet haar producten voornamelijk af richting de
potgrondindustrie, de tuin- en akkerbouw en boomteelt. De synergie tussen Soiltech en Van Iersel Compost is
bijzonder. De expertise op het gebied van zowel bodems als gewassen en in het bijzonder de relatie tussen deze
twee, maakt het een onderscheidend bedrijf in de sector. Door doorlopend te investeren in kennis,
productinnovatie, klanten én medewerkers, wordt het verschil gemaakt in deze dynamische markt.

