
Vacature Medewerker Rioolservice

Wij zijn een familiebedrijf, gevestigd in Tilburg, dat gespecialiseerd is in het reinigen en ontstoppen 
van riolen en afvoeren, leegzuigen van vetafscheiders, slibputten en het uitvoeren van camera 
rioolinspectie. Deze werkzaamheden voeren wij uit bij particulieren, bedrijven, waterschappen, 
overheidsinstellingen, zorginstellingen en bij horeca en recreatiebedrijven. 

Als medewerker Rioolreiniging houd jij je 
onder andere bezig met: 
• Ontstoppen en reinigen van (hoofd)riool, afvoeren en 

leidingen;
• Uitvoeren van camera-inspecties met mobile 

inspectiesysteem;
• Uitvoeren van rookinspecties in geval van stankoverlast;
• Traceren van leiding met Navi-track;
• In kaart brengen en rapporteren van bovengenoemde 

inspecties;
• Leegzuigen en reinigen van vetafscheider, gemalen, 

duikers, bezinkputten e.d.
• Aanleggen van riool of plaatsen van vetafscheiders.

Wat heb je nodig om bij ons te komen werken:
• Je zet je in om onze klanten zo goed mogelijk van 

dienst te zijn en daarbij ben jij je bewust dat je ons 
visitekaartje bent richting de klant.

• Je bent in staat om bij technische problemen verder te 
kijken dan je neus lang is en dat je in staat bent om de 
situatie in te schatten en actie onderneemt. Of dat nou 
is om een collega te bellen voor verder advies of het 
probleem verder te bekijken en iets extra’s te doen dan 
hetgeen wat is afgesproken om die klant echt goed te 
helpen. 

• De wil om nieuwe dingen te leren en in staat zijn om 
hetgeen wat je geleerd wordt zelf in de praktijk te gaan 
brengen. 

• Je komt het liefst uit de regio Tilburg, dit in verband met 
storingsdiensten en bent in het bezit van een rijbewijs B.

Wat hebben wij je te bieden:
• We zijn een klein team van ongeveer 8 personen, wat 

voor elkaar klaar staat. Zijn je collega’s eerder klaar op 
een klus en kunnen jou nog komen helpen, dan komen 
ze je helpen. Andersom geld dat natuurlijk ook. 

• Je krijgt de mogelijkheid om alles te leren van dit vak. 
Je collega’s geven graag hun kennis aan je door en 
zijn benieuwd naar jouw (nieuwe) ideeën.

• Wij werken hard, maar zorgen ook voor later, daarom 
bouw je bij ons gewoon pensioen op. 

• Wij bieden je de mogelijkheid om een opleiding tot 
combinatievrachtwagen machinist te volgen. 

Reageren:
Lijkt het je leuk om bij ons te komen werken? 
Stuur dan even een mailtje met wie je bent en waarom 
je bij ons zou willen komen werken, met een kort CV 
met je werkervaring. 
Dat kun je sturen naar info@vanvughtrioleringen.nl 

Heb je nog vragen of wil je meer informatie, 
neem dan telefonisch contact op met Erna van Vught 
op het telefoonnummer: 013-4551569 of 
kijk op onze website: www.vanvughtrioleringen.nl 




