
 

van Viegen Riooltechniek B.V. is een jonge, ambitieuze organisatie op het gebied van ontstoppen, reinigen, 
inspecteren, vervangen van rioleringen bij o.a. overheid, bedrijven, instellingen en particulieren. Hoofdzakelijk zijn 
onze medewerkers actief in Midden en Oost Nederland. Onze organisatie is VCA** en zowel ISO 9001 als 14001 
gecertificeerd.  
Een volledig bedrijfsprofiel kunt u terugvinden op www.vanviegenriooltechniek.nl 
 
Vanwege onze sterke groei zijn wij voor onze vestiging in Ochten op zoek naar medewerkers om ons team 
van enthousiaste vakmensen te versterken. 
 

ALGEMEEN MEDEWERKER 
De functie omvat het uitvoeren van grondwerkzaamheden en het assisteren bij overige werkzaamheden. Daarnaast 
woon je in het werkgebied en ben je in het bezit van rijbewijs B/E. 
 

VERNIEUWINGS-/STORINGSMONTEUR 
De werkzaamheden bestaan uit het oplossen van verstoppingen en het herstellen van mankementen aan het 
rioolstelsel van onze klanten. Je beschikt over een LBO/MBO werk- en denkniveau en over goede communicatieve 
vaardigheden en sta je stevig in je schoenen. Daarnaast woon je in het werkgebied en ben je in het bezit van 
rijbewijs B/E. 
 

(AANKOMEND) MACHINIST 
Voor het reinigen  van rioleringen en kolken met geavanceerde rioolreinigingsvoertuigen. Om deze afwisselende en 
verantwoordelijke functie naar behoren te kunnen uitoefenen is minimaal LBO-niveau gewenst. Wanneer je beschikt 
over rijbewijs B/C en het chauffeursdiploma (Code 95) is dat een pré. 
 

(AANKOMEND) RIOOLINSPECTEUR 
Voor het inspecteren  van rioleringen met geavanceerde leidinginspectieapparatuur. Om deze afwisselende en 
verantwoordelijke functie naar behoren te kunnen uitoefenen beschik je over een MBO-niveau. Daarnaast is een 
gedegen kennis van en gevoel voor computers belangrijk en wanneer je in het bezit bent van rijbewijs B/C is dat een 
pré. Het certificaat "Visuele Inspectie Rioolstelsel voor inspecteurs" (NEN 3399-2015) van stichting RIONED, heb je 
reeds behaald of ben je bereid te halen. 
 
VOOR ALLE FUNCTIES GELDT DAT: 
•  je komt te werken in een groeiende organisatie die wil investeren in de juiste mensen. 
•  een negen tot vijf mentaliteit niet in ons team past. 
•  het fulltime functies betreft. 
•  je een contract krijgt voor een bepaalde tijd met zicht op een vast dienstverband. 
 
Voor eventuele nadere inlichting over de genoemde functies, kun je telefonisch contact opnemen met dhr. N. van 
Viegen (0344-644 504). 

Interesse? Schrijf dan een gemotiveerde brief en stuur deze met je cv naar: 
van Viegen Riooltechniek B.V., t.a.v. dhr. N. van Viegen, Postbus 223, 3910 AE Rhenen 
 
Reageren per email kan ook: info@vanviegenriooltechniek.nl. Geef in de onderwerpregel aan dat het een  
sollicitatie betreft. 
 
*Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  

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.

Informatie en sollicitatie
Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Neem dan contact 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.

W O R D  J I J  O N Z E  N I E U W E 
COLLEGA?

Va n V iegen  R ioo l techn iek B .V.  i s  op  zoek naar : 

Chauffeur(s) 
Rioo l re in ig ingsvoertu igen 

(m/v,  fu l l t ime)

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 je bent 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


