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Deze vacatures zijn enkel bestemd voor personen die voldoen  

aan de voorwaarden van de inschakelingsbetrekking (Art. 60 § 7) 

 

Het OCMW is op zoek naar een 

Recyclingmedewerker 
           

 

Plaats: Sint-Pieters-Woluwe en andere sites (Ecosoc) 

 

Taken: Uw functie is essentieel met respect voor de beginselen van duurzame 

ontwikkeling! 

 

Als recyclingmedewerker: 

- Werkt u in het containerpark van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe en op 

andere sites; 

- Verwelkomt u elke dag de mensen die ernaartoe gaan om hun te 

sensibiliseren en de doelstellingen en de missie van onze vereniging in de 

strijd tegen armoede en sociale uitsluiting mee te delen; 

- Zult u de goederen (textiel, boeken, speelgoed, meubels, 

huishoudapparaten enz.) die de mensen niet meer willen, verzamelen en 

vooraf selecteren met de bedoeling ze te verkopen op basis van hun 

netheid, kwaliteit en functionaliteit; 

- Moet u de goederen in de containers laden en lossen. 

 

Vereist profiel en competenties:  

 

Technische vaardigheden: 

- Het rijbewijs voor heftruckchauffeur hebben of bereid zijn het binnen 

een termijn van maximaal een maand na de datum van uw aanwerving te 

behalen; 

- De goederen kunnen vervoeren van punt A naar punt B met behulp van een 

heftruck; 

- In staat zijn de bruikbare voorwerpen te onderscheiden; 

- U deinst er niet voor terug de handen uit de mouwen te steken; 

- U hebt geen allergie voor stof enz. 
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Relationele vaardigheden: 

- In team kunnen samenwerken; 

- U bent niet bang om verantwoordelijkheid te nemen; 

- U bent stipt en regelmatig. 

 

Talenkennis: 

- Vlot kunnen communiceren in het Frans. 

 

Wij bieden: 

 

- Een voorafgaande opleidingsperiode (in ons sorteercentrum) om u een 

opleiding te geven over de activiteit; 

- Een opleiding voor het rijbewijs voor heftruckchauffeur; 

- Opvolging en ondersteuning voor uw administratieve en sociale problemen. 

     

Uurrooster:  

Een variabel voltijds uurrooster van dinsdag tot zaterdag: 

- Dinsdag tot woensdag van 9 tot 19 uur 

- Donderdag van 9 tot 16.15 uur 

- Vrijdag tot zaterdag van 9 tot 16 uur  

Duur middagpauze: 45 minuten 

 

Datum van indiensttreding:  

Zo snel mogelijk 

 

Om te solliciteren:  

Laat uw arbeidsbemiddelaar weten dat u zich kandidaat wilt stellen door een 

bijgewerkt cv te bezorgen.
 


