Vacature industrieel reiniger bij HCI
Omgeving Rotterdam (vaste werf petrochemie)
Of jij nu diploma’s op zak hebt of niet, dat maakt bij ons niet uit. Hier draait het erom dat jij hard
kan werken altijd en altijd met respect voor de veiligheidseisen. Dat je flexibel bent en het niet
erg vindt om af en toe, of heel vaak, extra uren te maken. Aan het einde van de maand zie het
resultaat terug op jouw loonstrook. Jij bepaalt hoeveel je overwerkt en hoeveel je extra verdient.
Jouw rol
Als industrieel cleaner ben jij onmisbaar voor onze klanten. Lekkages, chemische reacties kunnen
ernstige gevolgen hebben.
Je bent werkzaam op een vaste werf in de petrochemie.
Jouw taken:
• Werken met een vacuümwagen, waarmee je droge en vloeibare zaken opzuigt, bijvoorbeeld
na een lekkage op een fabriek of het leegzuigen van een septic tank
• Fabrieksinstallaties reinigen, meestal met de hogedrukreiniger. Zo kunnen de monteurs aan
een schone installatie werken
• Open en gesloten ruimtes zoals containers reinigen, meestal met de hogedrukreiniger.
• Spoedklussen, zoals een lekkage op een fabriek
Geen dag is hetzelfde. De werktijden zijn 7.00 – 15.30 uur.
Verdien je graag extra? Dan geef je aan dat je over kunt werken, bijvoorbeeld in het weekend of in
12-uursdiensten.
Je werkt met persoonlijke beschermingsmiddelen en hebt respect voor de veiligheidsmaatregelen.
Als je besloten ruimtes zoals een tank schoonmaakt, werk je soms met een ademluchtmasker op.
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.
“Je hebt soms de lol van je leven samen, een topdag omdat je met een goed team staat.” - Rick

Wat we vragen:
• Rijbewijs B
• VCA
• De wil om hard te werken
• Flexibiliteit: je bent bereid overuren te maken. Het komt voor dat je tijdens je
consignatiedienst ’s nachts of in het weekend aan de slag moet bij bijvoorbeeld een lekkage
op een fabriek. Ook is het fijn als je tijdens de onderhoudsstop op een fabriek 12uursdiensten kunt draaien
• Je werkt graag in een team waar we grappen maken en direct zeggen waar het op staat.
• Goede manieren. Je werkt bij onze klanten en je beseft je dat je ons visitekaartje bent.
Dit is je beloning:
• Een goed salaris
• Overwerktoeslag en onregelmatigheidstoeslag
• Consignatietoeslag voor beschikbaarheid.
• Vuilwerktoeslag
• Ziektebonus wanneer je niet ziek ben 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, rijbewijs C, 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

