
 

 

Industriële reiniger drogestoffenwagen rijbewijs C 

De HCI-groep is een industrieel dienstverleningsbedrijf gespecialiseerd in services rond industriële 

reiniging, rioolreiniging, hydrodemolition, veegwerken en afvaltransporten. 

Kwaliteit, Veiligheid en Milieu zijn in onze werkfilosofie prioritair. 

De groep bestaat uit HCI nv te Antwerpen, HCI bv te Terneuzen en Jacobs nv te Olen. Momenteel 

zoeken wij voor onze vestiging in Olen een gemotiveerde collega met een rijbewijs C. 

 

Taken en verantwoordelijkheden : 

Als industriële reiniger drogestoffenwagen rijdt je met je vrachtwagen naar diverse werven voor het 

uitvoeren van reinigingswerken. Jouw vrachtwagen is jouw werkvoertuig waarmee je de 

reinigingsopdrachten uitvoert. 

Uitvoeren van reinigingswerken gebeurt door een combinatie van manueel werk met werktuigen en 

een stuk geautomatiseerd met industriële machines. Om met deze machines te kunnen/mogen 

werken moet je bekwaam zijn om zaken bij te leren en examens af te leggen om veiligheidsattesten te 

behalen. 

De reinigingswerken zijn altijd van droge aard wanneer je met een vacall (drogestoffenwagen) werkt. 

Afhankelijk van wat klanten vragen, doen wij in principe alles. Zaken die je regelmatig tegenkomt zijn: 

silo's/tanks leegzuigen/bulken, industriële installaties van productiebedrijven proper zuigen, droge 

spills opzuigen (vb. rijst, maïs en diverse andere granulaten). 

Als operator van een vacall wagen dien je fysiek goed in orde te zijn. De slangen waarmee gewerkt 

wordt zijn vaak zwaar en stug om te plaatsen/hanteren. 

De werkuren zijn zeer onregelmatig. Wij werken niet met shiften. Wij hebben alle soorten werkuren, 

dagen, nachten, korte dagen, lange dagen, alles loopt in elkaar over. Wij werken 24/24 en 7/7, dit 

betekend dat er ook weekendwerk is. Hoofdzakelijk wordt er op zaterdag gewerkt, zondag komt 

minder vaak voor. Je moet er van uitgaan dat je per maand 2 keer in het weekend zult werken. 

Veiligheid krijgt bij ons de hoogste prioriteit. Wij verwachten van al onze medewerkers dat de neuzen 

in dezelfde richting staan, namelijk “safety first”. 

 

Gezocht profiel 

Wij zijn opzoek naar iemand die enorm gemotiveerd is. In ons bedrijf hechten wij veel belang aan 

enthousiasme, gedrevenheid, flexibiliteit en veiligheidsbewust werken. Als industriële reiniger kom je 

ook veel in contact met klanten, dus een vlotte communicatie is altijd meegenomen. Naar 

communicatie toe met de collega's is het belangrijk dat je goed Nederlands spreekt, leest en schrijft. 



Dit om er maar voor te zorgen dat alles duidelijk wordt overgebracht naar iedereen en om elkaars 

veiligheid te garanderen. Veilig werken is hoogste prioriteit bij Jacobs Cleaning NV. Je moet dus zeker 

om kunnen met bepaalde discipline. Indien je ook technisch aangelegd bent, is dit zeker een plus. 

 

Persoonsgebonden competenties: 

- Resultaatgericht werken 

- Bereid zijn tot leren 

- Zelfstandig werken 

- Veilig werken 

- Klantgericht zijn 

- Sociaal vaardig zijn 

- Nauwkeurig werken 

- Samenwerken 

- Flexibel zijn 

- Werkinstructies volgen 

 

Aanbod en voordelen 

Je komt terecht in een groeiende onderneming. Wij bieden een veelzijdige job aan met een zekere 

verantwoordelijkheid. Wij bieden een competitief loon + extra legale voordelen. 

 

Interesse in deze boeiende job? 

Neem contact op met: 

JACOBS nv - Industrielaan 27 te 2250 Olen 

Geoffrey Peeters 

geoffrey@jacobscleaning.be - 014 / 21.68.43 

mailto:geoffrey@jacobscleaning.be

