
Topwerkgever 
GESPOT

LEUVEN // EcoWerf zoekt nieuwe krachten. Het 
intergemeentelijk milieubedrijf werft zowel chauf-
feur-laders als een dispatcher aan. Een job bij 
EcoWerf, dat betekent zekerheid, arbeidsvreugde 
en je levert ook een bijdrage aan het mooier maken 
van de regio.

KEN JE ECOWERF?
Het intergemeentelijk milieubedrijf staat in voor het 
afvalbeheer van 27 steden en gemeenten in Oost-Bra-
bant. Iedereen kent ongetwijfeld de recyclageparken die 
door Eco-Werf uitgebaat worden. En uiteraard is er de 
afvalinzameling. Eco-Werf staat in voor de ophaling van 
het huishoudelijk afval van maar liefst 435.000 inwoners. 
Om dat tot een goed einde te brengen, is een hele keten 
van medewerkers dagelijks in de weer. Niet minder dan 150 

Zin in een toffe job bij EcoWerf?

chauffeurladers en laders trekken er op uit om te zorgen 
dat het afval van bij jou thuis naar de verwerkingspunten 

- MILIEUBEDRIJF WERFT CHAUFFEUR-LADERS EN DISPATCHER AAN

Omdat EcoWerf de work-life-
balans belangrijk vindt, zijn 
overuren erg uitzonderlijk.

EcoWerf is een bedrijf met een maatschappelijke 
focus: er is enerzijds het milieu en daarnaast is het 
belangrijk om een sociaal verantwoorde werkgever 
te zijn. Het milieu-aspect uit zich door de inhoud 
van het werk. EcoWerf staat in voor het afval in 
onze regio. De inzameling gebeurt gescheiden, met 
het oog op recyclage en compostering. Als sociaal 
verantwoorde werkgever gaat EcoWerf steeds 
op zoek naar oplossingen in het belang van zijn 
medewerkers. Wordt een ophaalronde bijvoor-
beeld te zwaar, doordat de hoeveelheid afval 
almaar toeneemt, dan wordt de route herbekeken, 
zodat het werk fysiek haalbaar blijft voor de 

medewerkers.

Altijd het beste voor
met onze medewerkers.

gebracht wordt. Om ook in de toekomst dezelfde kwalite-
itsvolle resultaten te kunnen afleveren, worden er nieuwe 
medewerkers aangeworven.

KLEINERE TEAMS
Als chauffeur ga je elke dag met vaste uren de baan op. Je 
werkt vanuit de centrale hub in Leuven en maakt deel uit 
van een vast team. De grote groep van 150 chauffeurs is 
immers ingedeeld in kleinere teams. Dat maakt het werk 
aangenamer: je kent je naaste collega’s en tijdens overleg-
momenten kan er naar ieders ideeën geluisterd worden.

“Zowel de werkuren als de sfeer zijn prima en het 
groot aantal vakantiedagen is ook een enorm plus-
punt. Het werk zelf is fysiek, dat is wat ik graag doe. 
Bovendien bevalt de afwisseling tussen chauffeur 
en lader me wel. Als het kan blijf ik bij EcoWerf tot 
mijn pensioen.”

“De werkuren & sfeer 
zijn hier prima.”
Christophe Lens / chauffeur-lader / 2,5 j in dienst

Interesse in een job als 

CHAUFFEUR-LADER of  DISPATCHER?
Meer info? 016 28 43 05 of www.ecowerf.be of vacature@ecowerf.be
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intergemeentelijk milieubedrijf werft zowel chauf-
feur-laders als een dispatcher aan. Een job bij EcoWerf, 
dat betekent zekerheid, arbeidsvreugde en je levert 
ook een bijdrage aan het mooier maken van de regio.

KEN JE ECOWERF?
Het intergemeentelijk milieubedrijf staat in voor het 
afvalbeheer van 27 steden en gemeenten in 
Oost-Brabant. Iedereen kent ongetwijfeld de 
recyclageparken die door Eco-Werf uitgebaat 
worden. En uiteraard is er de afvalinzameling. 
Eco-Werf staat in voor de ophaling van het 
huishoudelijk afval van maar liefst 435.000 
inwoners. Om dat tot een goed einde te brengen, 
is een hele keten van medewerkers dagelijks in 
de weer. Niet minder dan 150 chauffeurladers en 
laders trekken er op uit om te zorgen dat het 
afval van bij jou thuis naar de verwerkingspunten 
gebracht wordt. Om ook in de toekomst dezelfde 
kwaliteitsvolle resultaten te kunnen afleveren, 
worden er nieuwe medewerkers aangeworven.

KLEINERE TEAMS
De functies chauffeur-lader en lader zijn belangrijke 
schakels in de werking van EcoWerf. Zonder chauffeurs 
immers geen ophaling. Als chauffeur ga je elke dag met 
vaste uren de baan op. Je werkt vanuit de centrale hub in 
Leuven en maakt deel uit van een vast team. De grote groep 
van 150 chauffeurs is immers ingedeeld in kleinere teams. 
Dat maakt het werk aangenamer: je kent je naaste collega’s 
en tijdens overlegmomenten kan er naar ieders ideeën 

Zin in een toffe job bij EcoWerf?

geluisterd worden. Als chauffeur-lader besteed je het 
grootste deel van je tijd als chauffeur. In het begin van je 
loopbaan wissel je rijden en laden af. Zo leer je ook de job 
van je collega’s laders goed kennen.

VEILIGHEID & WORK-LIFE
Om in aanmerking te komen voor de job, beschik je uiter-
aard over een rijbewijs C. CE mag ook, maar is niet 
noodzakelijk. Wel belangrijk is dat je minstens over basis-

- MILIEUBEDRIJF WERFT CHAUFFEUR-LADERS EN DISPATCHER AAN

Omdat EcoWerf de work-life-
balans belangrijk vindt, zijn 
overuren erg uitzonderlijk.

kennis 
van het Neder-
lands beschikt. Als chauf-
feur begeef je je met je collega’s 
dagelijks in het verkeer en daar moet je 
snel en vlot kunnen communiceren, zodat alles 
veilig verloopt. 

Daarnaast zoekt Eco-Werf ook een nieuwe kracht voor het 
dispatchingteam. Hij of zij staat in voor het aansturen van 
de chauffeurs. Goede communicatieve vaardigheden zijn 
dus een must, net zoals administratieve en computervaar-
digheden. Bovendien schrikt het leren werken met nieuwe 
IT-toepassingen je als toekomstige dispatcher niet af. 
EcoWerf gebruikt immers eigen softwaresystemen om het 
werk te organiseren en op te volgen. Medewerkers van 
beide functies werken met vaste uren. 

Omdat EcoWerf de work-life-balans belangrijk vindt, zijn 
overuren uitzonderlijk. De verloning is correct en wordt 
aangevuld met extralegale voordelen en een groot aantal 
vakantiedagen. Bovendien verricht je als medewerker van 
Eco- Werf nuttig werk en je draagt bij aan een beter milieu.

EcoWerf is een bedrijf met een maatschappelijke 
focus: er is enerzijds het milieu en daarnaast is het 
belangrijk om een sociaal verantwoorde werkgever 
te zijn. Het milieu-aspect uit zich door de inhoud 
van het werk. EcoWerf staat in voor het afval in 
onze regio. De inzameling gebeurt gescheiden, met 
het oog op recyclage en compostering. Als sociaal 
verantwoorde werkgever gaat EcoWerf steeds 
op zoek naar oplossingen in het belang van zijn 
medewerkers. Wordt een ophaalronde bijvoor-
beeld te zwaar, doordat de hoeveelheid afval 
almaar toeneemt, dan wordt de route herbekeken, 
zodat het werk fysiek haalbaar blijft voor de 

medewerkers.

Altijd het beste voor
met onze medewerkers.

“Samen met één of twee collega’s ben ik dagelijks de baan 
op. We hebben een goede band, wat het werk aangenaam 
maakt. Eens je vertrekt met je vrachtwagen, heb je een 
zekere mate van zelfstandigheid. Er wordt wel eens gezegd 
dat huisvuil ophalen een vieze job is, maar zelf heb ik daar 
geen last van.”

“Zowel de werkuren als de sfeer zijn prima en het groot 
aantal vakantiedagen is ook een enorm pluspunt. Het werk 
zelf is fysiek, dat is wat ik graag doe. Bovendien bevalt de 
afwisseling tussen chauffeur en lader me wel. Als het kan 
blijf ik bij EcoWerf tot mijn pensioen.”

Interesse in een job als

CHAUFFEUR-LADER?
Je bent een teamspeler én kan zelfstandig werken. 

Je hebt een goede fysieke conditie. Je beschikt over 
rijbewijs C of CE. Je bent hoffelijk in het verkeer.

-

Interesse in een job als

DISPATCHER?
Je bent een teamspeler, beschikt over adminis-

tratieve vaardigheden en je wordt niet afgeschrikt 
door nieuwe IT-toepassingen.

-

Meer info? 016 28 43 05 of www.ecowerf.be,
waar je kan solliciteren onder de link vacatures.

Je kan tevens solliciteren per e-mail:
vacature@ecowerf.be

JOBS

“De werkuren & sfeer 
zijn hier prima.” “Een toffe band met de collega’s!”

Christophe Lens / chauffeur-lader / 2,5 jaar in dienst Tom Deschamps / chauffeur / 26 jaar in dienst

“Een job bij EcoWerf 
betekent pure arbeidsvreugde in 

een toffe omgeving.”
Diensthoofd personeel 

Paul Heykants


