VACATURE
Vanwege het aanstaande pensioen van een medewerker, zijn wij voor locatie Ravenstein op zoek naar een:

Allround machinist / medewerker compostering
(24-38 uur)
De functie
Voor onze vestiging in Ravenstein zijn wij op zoek naar een allround machinist/ medewerker compostering.
In deze functie ben jij in een klein team dagelijks bezig met alle voorkomende werkzaamheden op de
compostering: Van het registreren van vrachten en procesgegevens tot het schredderen, inkuilen, omzetten,
schoonrapen en afzeven en verladen van de diverse productstromen.
Het verantwoord bedienen en onderhouden van de hierbij benodigde machines valt onder jouw
verantwoordelijkheid. Je bent tevens flexibel inzetbaar op de andere locaties van de Van Iersel Groep.

Het takenpakket bestaat o.a. uit:
 Registreren en visueel controleren van in- en uitgaande vrachten
 Bedienen laadschop tbv opzetten productiebatches en zeven en verladen van diverse
producten.
 Bedienen rupskraan tbv inkuilen, schredderen en omzetten.
 Compost rillen omzetten en schoonrapen.
 Verzorgen diverse registraties tbv procescontrole
 Alle algemeen voorkomende werkzaamheden

Wij vragen een enthousiaste medewerker die:
 Op een juiste manier het materieel, gereedschappen en uitrusting kan gebruiken en
beheren.
 Behendig is met Microsoft Office
 In het bezit is van minimaal rijbewijs B (BE is een pré).
 De Nederlandse taal vloeiend beheerst
 Veilig in teamverband evenals zelfstandig kan werken.
 Maximaal ca 20 km van de locatie Ravenstein woont

Wat bieden wij jou?
Wij bieden een veelzijdige functie, een prettige werksfeer in een klein team en een salaris
conform de geboden kwaliteiten en de CAO-GGI.

Interesse?
Ga je een uitdaging niet uit de weg en hou je van afwisseling? Dan zijn wij op zoek
naar jou!
Stuur jouw motivatiebrief met CV naar Bram van Iersel via bram@van-iersel.eu.
Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Bram van Iersel via
telefoonnummer 0411-648100
De Van Iersel Groep heeft diverse vestigingen in Zuid-Nederland en omvat de bedrijven Van Iersel Compost en
Soiltech. Van Iersel Compost verwerkt groenafval op haar locaties en produceert hieruit verschillende typen
compost die toegepast worden als grondstof voor de potgrondindustrie, als bodemverbeteraar in de tuin- en
akkerbouw of in openbaar groen. Van Iersel Compost is als betrokken leverancier een vertrouwde partner voor veel
bedrijven op het gebied van groenverwerking en bodemverbeteraars en helpt haar klanten om hun grond te
optimaliseren wat van steeds groter belang wordt in een wereld die steeds duurzamer moet gaan werken.

