Vacature Machinist bij HCI
Omgeving Terneuzen (kanaalzone)
Mooi materieel, vrijheid en een goed salaris. Dat krijg je van ons wanneer je laat zien dat je goed
werk levert bij onze klanten. Met je vaste bijrijder, je ‘maat’, sturen we je op pad naar klussen in
de kanaalzone. En als je wilt ook daarbuiten.
Jouw rol
Als machinist bij HCI werk je in een hecht team met mooi materieel dat door ons zelf is ontwikkeld.
Je werkt op een vaste locatie of op wisselende locaties, voornamelijk in de kanaalzone TerneuzenGent. Je hebt een vaste auto en bijrijder.
Jouw taken:
• Een hogedruk- of vacuümunit besturen
• Reinigen van bijvoorbeeld tanks op fabrieken, fabrieksinstallaties en gemalen van
verschillende waterschappen
• Bepalen welk materieel je nodig hebt voor een klus en dat bijhouden op werkbonnen
• Je kennis van de machines en installaties overdragen aan je vaste bijrijder en andere
collega’s
• Onderhoud en spoedklussen
• Overuren en weekenddiensten
“De CAO van HCI is zo goed dat je over alles wat je doet nog een toeslag krijgt. En als je extra uren
wil maken kan dat ook.” - Niels
Wie zijn wij
HCI is van origine een Vlaams bedrijf, gevestigd in Antwerpen, er werken 331 mensen. In Nederland
zijn we sinds 2012 actief, onder een Nederlands management gevestigd in Terneuzen en Rotterdam.
We zijn specialist op het gebied van industrieel reinigen en veel van ons eigen materieel
ontwikkelen we zelf in Antwerpen, waarmee we voorloper zijn op de markt.
Bij HCI hebben we volop doorgroeimogelijkheden. Tijdens werktijd kun je een heleboel cursussen
en opleidingen doen om je te specialiseren en door te groeien.
In Nederland werken we met ongeveer 60 collega’s. Doordat we veel samenwerken en soms heel
intensief, zoals bij onderhoudstops, hebben we een sterke band met elkaar.

Wat neem je mee
• Minimaal mbo niveau 2 werk- en denkniveau
• Je rijbewijs C/CE
• Werkervaring in de industriële reiniging
• VCA
• De drive om de klant centraal en tevreden te stellen
• Je wilt hard werken, lange dagen maken en levert goed werk af
• ADR is een pré
Dit krijg je terug:
• Salaris dat bij veel overwerk misschien wel meer kan worden dat wat je nu bruto verdient
• Overwerktoeslag en onregelmatigheidstoeslag
• Consignatietoeslag voor beschikbaarheid.
• Vuilwerktoeslag
• Ziektebonus wanneer je niet ziek bent geweest
• 24 vakantiedagen
• 22 ATV dagen
• Winstuitkering
• Pensioen via Pensioenfonds Vervoer
• Scholing, zoals: druk vacuüm machinist, hogedrukreiniger en ademlucht (basis). Daarna kun
je eventueel verder met vorkheftruck, hoogwerker, flensmonteur, technisch chemisch
reiniger, etc.
• Werken in een hecht team dat voor elkaar door het vuur gaat.
• Wij zijn aangesloten bij de CAO Orsima. Voor meer info zie: www.orsima.nl/cao
Hoe gaat het verder
Na jouw sollicitatie maak je een grote kans om uitgenodigd te worden voor een gesprek. Zien we
het van beide kanten zitten, dan doen we je een goed voorstel. Voor je het weet heb jij een HCIcontract in handen!

Interesse in deze functie?
Neem dan contact op met HCI Nederland:
ellis@hci-is.nl
+31 683045449

