
  

 

 

 

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA? 
 

Van Viegen Riooltechniek B.V. is op zoek naar:  

 

Chauffeur(s)  
Rioolreinigingsvoertuigen  

(m/v, fulltime) 

 

Informatie over Van Viegen Riooltechniek 

Van Viegen Riooltechniek biedt flexibele oplossingen voor complete rioolstelsels, met name voor 

bedrijven en overheid. Reiniging en inspectiewerkzaamheden vormen daarin de basis. Relinen van 

rioolstelsels maken onze dienstverlening compleet. Vanuit onze vestiging in Ochten houden we de 

rioolstelsels van onze klanten in goede conditie. Bij Van Viegen Riooltechniek werken gemotiveerde 

medewerkers die dagelijks de uitdaging in een markt aangaan die voortdurend in beweging is. Eén 

ding hebben de medewerkers van Van Viegen Riooltechniek in ieder geval gemeen: het Van Viegen-

gevoel. Binnen Van Viegen Riooltechniek heerst een informele sfeer die maakt dat nieuwe collega’s 

zich snel op hun plek voelen. 

 

Functie-informatie 

Als chauffeur ben je ons visitekaartje. Tot de werkzaamheden behoren het reinigen van 

rioolleidingen, kolken, gemalen en de daarbij behorende administratieve verantwoordingen. 

Als chauffeur bij Van Viegen Riooltechniek rijd je met modern materieel naar diverse bestemmingen 

in Nederland. Je bent bereid meerdere dagen bezig te zijn op een project, inzetbaar op wisselende 

tijden en ben je oproepbaar voor calamiteiten bij onze klanten. 

 

Profielschets 

 Je beschikt over een geldig rijbewijs BC  

 Je beschikt over een relevante LBO opleiding en/of LBO werk- en denkniveau 

 Je hebt aantoonbare werkervaring als chauffeur 

 Je hebt een hoge mate van betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel 

 Je bent bereid op onregelmatige tijden en in weekenden te werken 

 Je bent woonachtig in de omgeving Tiel 

 Verder ben je iemand die zich zelfstandig goed weet te redden 

 

Wij bieden 

 Een zeer afwisselende functie 

 Een passend salaris conform opleiding en eventuele ervaring 

 

Informatie en sollicitatie 

Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Neem dan contact opnemen met Nico van Viegen via 

telefoonnummer 0344 – 644 504 of stuur een bondige sollicitatiebrief met CV naar Van Viegen 

Riooltechniek B.V., Heuningstraat 23C, 4051 CA Ochten. 


