
 
Meewerkend Voorman Recycling 
 
Ben jij een echte spin in het web? 
Haal jij het beste uit je team? Krijg jij de koppen dezelfde kant op en ben jij alle hectiek de baas? Voel je jezelf niet te groot om 
ook eens een gaatje dicht te lopen en ben jij de spil tussen de werf , planning en commercie ? Wij zoeken een ‘Meewerkend 
Voorman Recycling’. 
 
Wie zijn wij?  
Wij zijn Holland Recycling uit Boxtel, een informeel  internationaal opererend handels- en recyclingbedrijf. Door het 
onderhouden en uitbreiden van een groot netwerk aan afnemers wereldwijd en door de kennis die wij door de jaren heen 
hebben verzameld, zijn wij in staat geweest snel te groeien door concurrerende prijzen te betalen. Holland Recycling koopt, 
verhandeld en verwerkt grote partijen oude elektronica en metalen. Klinkt interessant toch? Dat is het ook! 
 
Ben jij onze nieuwe topper? 
Wij werken hard en tussen de bedrijven door is er volop ruimte voor een praatje en een geintje. Als onze nieuwe meewerkend 
voorman verwachten wij dat jij met trots onze clubkleuren draagt. Bij wijze van spreken dan. De werf wordt jou domein waarbij 
je nauw contact houdt met de accountmanagers over het voorraad verloop. 
 
Wat heb je nodig voor deze uitdaging? 

• Je hebt minimaal MBO 4 werk- en denkniveau 

• Naast Nederlands spreek je een aardig woordje over de grens, met name Duits en Engels zijn belangrijk 

• Collega’s aansturen gaat jou soepel af, je helpt anderen het beste uit zichzelf te halen 

• Je bent communicatief vaardig 

• Je bent gestructureerd 

• Je hebt oog voor detail (om verschillende materialen te kunnen herkennen) 

• Je hebt affiniteit met de recycling 

• Je hebt kennis van veiligheidsvoorschriften en procedures 

• Materiaalkennis van elektronica en metalen is een pre maar anders zullen wij je dit uiteraard leren 
 
Laat jouw team excelleren 
We beginnen om 7 uur en werken tot vijf. Onze goede koffie helpt met het opstarten in de ochtend. Meestal krijgen we al het 
werk op tijd af, maar mocht het eens nodig zijn om een uurtje langer te blijven dan vind je dat niet erg. 
 
 
 
 
 
 
Er wordt goed en ontspannen gewerkt. Soms iets te ontspannen en dan is het fijn dat jij er bovenop zit. Jouw team bestaat uit 4 
operationeel medewerkers waarbij we nog regelmatig gebruik maken van extra uitzendkrachten. Voor jou geen probleem, jij 
laat iedereen op de juiste plek excelleren.  
 
Wat krijg je hiervoor terug? 
Voor wat, hoort wat. Fair enough. Jij ontvangt bij ons een mooi salaris, goede secundaire arbeidsvoorzieningen en 
pensioenopbouw. Het uiteindelijke salaris bespreken we graag tijdens een persoonlijk gesprek en is afhankelijk van jouw kennis 
en ervaring. 
 
Wat niet op je loonstrook staat, maar wat je er wel bij krijgt: een stevige dosis voldoening. Jij laat met jouw talenten het team 
presteren. Onder jouw begeleiding  zitten je collega’s lekker in hun vel. Jij maakt hen beter en fungeert tevens als een spil tussen 
collega’s werf, planning en commercie. 
 
Hebben we een match? 
Zie je mogelijkheden om met ons team naar the next level te klimmen? Kom op gesprek en realiseer jouw volgende carrièrestap. 
Mail je brief en je CV naar Milko Steer, m.steer@hollandrecycling.nl voor nadere informatie. 

Holland Recycling is bezig met een verdere professionaliseringsslag. Dit om onze 
groeidoelstellingen te realiseren. Jouw kennis en ervaring zullen hierbij een grote rol 
spelen! 

 


