
 
 
Reinigingsdienst Waardlanden verzorgt de inzameling van huishoudelijk afval en 
grondstoffen (zoals papier en glas) voor de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-
Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden. Inwoners kunnen terecht bij onze 
milieustraten in Gorinchem, Groot-Ammers, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam en 
Vianen. Ook houden we de wijken schoon en verzorgen we onkruidbeheersing. 
Dagelijks zetten we ons in voor het goed scheiden van afval en grondstoffen.  
 
Vorig jaar hebben onze gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, 
Molenlanden en Vijfheerenlanden een nieuw afval- en grondstoffenbeleid vastgesteld. 
Het doel is minder afval, meer hergebruik en recycling en beheersbare afvalkosten. 
Wij voeren dit beleid uit. Er komen daardoor veel veranderingen in de inzameling en 
onze andere activiteiten. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe collega’s die ons team 
komen versterken. Heb je belangstelling? We horen graag van je en zijn benieuwd om 
kennis met je te maken! 
 
Voor ons team Milieustraten zijn wij op zoek naar een 

Medewerker Milieustraat 
(36 uur per week).  
    
In de afdeling Uitvoering werken circa 75 vaste medewerkers. 13 mensen werken ten behoeve van de 
milieustraten. Iedere milieustraat kent een beheerder. Deze is verantwoordelijk voor de dagelijkse 
uitvoering van de taken. In 2023 wordt de basisbezetting op de milieustraten verhoogd. Daardoor 
zoeken wij meerdere nieuwe collega’s.  
Op de milieustraat worden door inwoners goederen en grondstoffen gebracht voor hergebruik of 
recycling. Op de milieustraat willen we bezoekers zo goed mogelijk helpen bij het scheiden. Op deze 
manier vervult de milieustraat een belangrijke rol in het streven van onze gemeenten om duurzaam 
leven te stimuleren door het tegengaan van verspilling van grondstoffen.    
 
Het functieprofiel  
 Je fungeert als gastheer voor de bezoekers van de milieustraat. 
 Je instrueert bezoekers over hoe ze hun goederen en materialen kunnen aanbieden. 
 Je ziet toe op de veiligheid op de milieustraat 
 Je vult voorraden aan op de milieustraat 
 Je voert materieelcontroles uit en verricht klein onderhoud 
 Je zorgt voor de aanname, sortering en transport van aangeboden (klein gevaarlijk) afval  

De functie-eisen  
 Je hebt een dienstverlenende en proactieve instelling. 
 Je hebt goede mondelinge communicatieve vaardigheden. 
 Je hebt MBO werk- en denkniveau. 
 Je hebt kennis van afvalstromen  
 Je beschikt bij voorkeur over de vakopleidingen: medewerker milieustraat, depothouder KGA, 

kraan en over een rijbewijs BC 
 Je werkt graag in teamverband 
 VCA VOL en BHV zijn een vereiste voor de functie, maar kunnen later behaald worden 
 Je bent bereid om ook op zaterdagen te werken.  
 
Ons aanbod  
We bieden jou een uitdagende functie voor gemiddeld 36 uur per week. Je krijgt een 
arbeidsovereenkomst voor een jaar, met uitzicht op een vast contract. Bij deze functie hoort een 
salaris van maximaal € 2.874,- bruto per maand (functieschaal 5), op basis van 36 uur per week. 
Waardlanden kan dit verhogen naar de uitloopschaal 6, maximaal € 3.018,- bruto per maand  
 
Ook krijg je 17,05% Individueel Keuzebudget. Dit budget bouw je maandelijks op over jouw bruto 
maandsalaris. We hebben een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer met een maximum van 
€ 230,- per maand en we zorgen voor een premievrije WIA-verzekering.  
 



 
Informatie  
Als je meer wilt weten over de functie en/of de werkzaamheden, neem dan contact op met Rolf de 
Kok, teammanager Milieustraten, per mail rolfdekok@waardlanden.nl, telefoon 06-55331909.  
 
Solliciteren 
Je kunt je sollicitatie richten aan Inge Harder, HR-adviseur van Reinigingsdienst Waardlanden. Stuur 
je brief en cv naar personeelszaken@waardlanden.nl.  
 


