
 

 

Chauffeur/Operator kleine veegmachines met C rijbewijs 

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 gemotiveerde collega’s met een rijbewijs C. 

 

Taken en verantwoordelijkheden : 

Als operator/chauffeur van kleine veegmachines ben je dagelijks bezig met het reinigen van plaatsen 

waar grote veegwagens niet kunnen komen. Dit kan gaan over productiehallen, parkinggebouwen, 

magazijnen, … enz. 

Deze machines bieden een grote vrijheid van werken. Je vertrekt met een oprijwagen, waar deze 2 

kleine machines op staan, naar een werf. Daar rijd je deze machines van de oprijwagen af, vult deze 

met water en de nodige producten en start dan met uitvoering van de werken. Tijdens het werken met 

deze machines, dien je er ook regelmatig af te komen om manueel hoeken en onbereikbare plaatsen 

manueel bij te vegen en het vuil terug met de machine op te zuigen. 

Tijdens de reinigingsopdracht wordt de machine zelf ook vuil en dient deze na de opdracht 

onderhouden te worden. Het onderhoud van de machine houdt in dat je deze kuist, zowel buiten als 

binnenkant, filters reinigen, olie en koelvloeistof nakijken ... enz. 

Wat heel belangrijk is om te werken in de industriële reiniging, is dat je flexibel kan werken. Hiermee 

bedoelen we een variatie van lange en kortere werkdagen, vroeg en laat beginnen, werken met dag of 

nacht. Het volledige pakket aan mogelijke werktijden kan je je aan verwachten binnen de industriële 

reiniging. 

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 en toch al enkele jaren aantoonbare rijervaring 

heeft met een C-rijbewijs. In ons bedrijf hechten wij veel belang aan enthousiasme, gedrevenheid, 

flexibiliteit en veiligheidsbewust werken. Als chauffeur komt 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

