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Locatie Wilp

Heb jij fingerspitzengefühl?
Machinist I Mobiele Breker (M/V)
Attero is een krachtige en energieke speler op de Nederlandse afvalmarkt. Wij ontwikkelen ons nog steeds als betrouwbare,
klantgerichte dienstverlener op milieugebied. Ons bedrijf manifesteert zich meer en meer als een innoverende kracht in de
productie van teruggewonnen grondstoffen en duurzame energie uit afval. Wij verwerken op een vijftiental locaties onder meer het
afval van ruim 20 procent van alle Nederlandse huishoudens. Wij steken er al onze energie in om zoveel mogelijk uit dat afval te
halen. Letterlijk! Duurzaam, innovatief, betrouwbaar en klantgericht zijn de kernwaarden die het richtsnoer voor ons dagelijks
handelen vormen. Ook is veiligheid een belangrijk onderdeel van het werk. Wij zijn op zoek naar iemand die daaraan zijn bijdrage
wil leveren. Iemand die - net als wij - energiek met milieu wil zijn.
Wij zijn voor onze afdeling Mineraal Wilp op zoek naar een allround machinist die ruime ervaring heeft met het (ver-)laden van
bouw- en grondstoffen met behulp van de laadschop. Je verricht deze werkzaamheden op diverse interne en externe locaties,
waarbij je het geen probleem vindt om af en toe een aantal dagen achter elkaar te overnachten in een hotel in Nederland.
Wat ga je verder nog doen?
Je bewerkt en verwerkt puin- en grondstromen en zorgt
ervoor dat deze in de juiste depots worden opgeslagen.
Je controleert en onderhoudt dagelijks de machines en
rapporteert over inzet, staat van onderhoud, brandstofgebruik
en storingen.
Je breekt grondstoffen op diverse interne en externe locaties
Ben jij onze nieuwe collega?
Je beschikt over een afgeronde LOB++/MBO opleiding
Je hebt ruime ervaring met de bediening van machines op
diverse ondergronden
Je hebt een Hijsbewijs
Je hebt de basiscursus onderhoud machines afgerond of bent
bereid deze te volgen
Je beschikt over een VCA en BHV diploma of bereid om dit te
halen

Passen we bij elkaar?
Je bent in staat je eigen werk te organiseren. Gericht op
samenwerking in operationele contacten met chauffeurs,
controleurs en weegbrugmedewerkers. Je bent altijd gefocust
op een veilige uitvoering bij de bediening van zware en hoge
machines. Je initieert activiteiten en neemt daarbij het
voortouw.
Wat krijg je?
Een salaris dat past bij je ontwikkeling en een aantrekkelijke
resultaatafhankelijke uitkering. Een plezierige werksfeer met
leuke collega’s. Opleidingsmogelijkheden om je verder te
ontwikkelen.
Heb je interesse?
Bel gerust met Jurgen Vos, Teamleider Puinbreken/kwaliteit
coördinator, tel. 06 11 01 86 02. Wil je solliciteren? Mail zo snel
als mogelijk je cv en een motivatie naar sollicitaties@attero.nl.
Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern uitgezet.
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