
Industriële reiniger tankwagens voor bedrijf te Gent  

Je reinigt industriële vrachtwagens / tankwagens / tanckcontainers. Deze reiniging gebeurt in 

hoofdzaak door spoelkoppen in te brengen die onder hoge druk de tank binnen reinigen. 

 

Gezocht profiel: 

Je bent verantwoordelijk voor het intern reinigen van tankwagens, bulkwagens, containerwagens,… 

Je ziet toe op de veiligheid en milieu op en rond de cleaningsbanen. Zo ook zie je toe op de kwaliteit 

van de werkzaamheden. Je bent verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van het 

cleaningsorder. Je volgt de werkzaamheden bij de cleaningsactiviteiten op (o.a. aanvullen van 

reinigingsmiddelen). Je beheerst de procedures en werkinstructies binnen het ISO systeem. Je neemt 

ook de verantwoordelijk op voor het opstellen van het cleaningsattest als voor de interne keuring 

van de werkzaamheden van de dienst cleaning. Je stelt de belangrijke kwaliteitsproblemen vast en 

rapporteert aan de voorman reiniging en/of VGMK verantwoordelijke. 

Je werkt meestal in een team van twee personen, die op elkaar kunnen rekenen. Je werkt in alle 

weersomstandigheden in een vaak vervuilde, stoffige en waterachtige werkomgeving met veel 

geurhinder. Je komt in aanraking met schadelijke en giftige stoffen. Je beschikt eventueel over een 

heftruckattest, zoniet ben je bereid om deze te willen behalen bij ons in de firma. Je past de 

veiligheidsvoorschriften strikt toe en je draagt en gebruikt de nodige specifieke veiligheidsuitrusting, 

apparatuur en materieel. Je werkt vaak in ongemakkelijke houdingen en je werkt op hoogtes. 

Vereiste studies:  
3de en 4de graad secundair onderwijs 

Gevraagde competenties: 

Talenkennis: NEDERLANDS (zeer goed), FRANS (goed), ENGELS (goed) 

PC kennis: Word, Excel, Outlook, … 

Heftruckattest, VCA-attest : is een meerwaarde 

Aanbod en voordelen: 

Contract van onbepaalde duur 

Tijdregeling: Voltijds (37u/week) 

Dienstregeling: 2 ploegenstelsel: 6u-14u en van 12u-20u 

loon: volgens PC 121.00 schoonmaaksector (categorie 8) 

Telkens van maandag t.e.m. vrijdag. Geen weekendwerk 

Bereikbaarheid:  

Je beschikt over een eigen wagen. We zijn niet bereikbaar met openbaar vervoer.  

Plaats tewerkstelling: 

JF Kennedylaan 30E  - 9042 Gent 

 

Contactgegevens 

Sofie Heirbrant (HR-verantwoordelijke) 

sofie.heirbrant@tankterminal.be 

09 340 40 95 

mailto:sofie.heirbrant@tankterminal.be

