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PROFIEL

Er een leuke dag van maken met collega’s is voor mij belangrijk en natuurlijk dat de wijk weer 

vuil-vrij is.

WERKERVARING

Vuilnisman, Gemeente Den Haag

Feb 2017 — Heden, Den Haag

Als vuilnisman zorg ik samen met mijn collega's dat al het afval wordt opgehaald. 

• Ophalen van allerlei soorten huisafval

• Vuilnisbakken legen

• Straten vegen

• Ingezet bij grote evenementen

• De stad leefbaar houden

• Het visitekaartje van de stad stad

• Wijkbewoners te woord te staan

• Het afval in zakken of in containers inzamelen met een vuilniswagen

• Bedrijfsafval en grotere rolcontainers inzamelen

• De chauffeur assisteren bij het verplaatsen en legen van de kliko's

• De chauffeur aanwijzingen geven bij het manoeuvreren met de vuilniswagen

• Verantwoordelijk dat de werkzaamheden op tijd worden afgerond

Ik probeer altijd met enthousiasme mijn werk te doen

Vuilnisman, Gemeente Delft

Nov 2015 — Feb 2017, Delft

Vooral ingezet bij grote evenementen, het schoonmaken van de straten na grote evenementen en 

het ophalen van bedrijfsafval.

Ook tijdens een zware werkdag ben ik altijd energiek en positief

OPLEIDING

De Hoekse Berg, VMBO diploma

Sep 2006 — Jun 2010, Woerden

Economie, MBO Midden-Nederland

Dec 2010 — Dec 2014, 

Een leuke opleiding waar ik heb geleerd dat het niets voor mij is om op kantoor met cijfers te werken. 

Laat mij maar in de buitenlucht werken.

CURSUSSEN

PERSONALIA

Stationsstraat 53

Utrecht, 2434 AB

06-81159877

G E B O O RT E P L A AT S

Haarlem

N AT I O N A L I T E I T

Nederlandse

VAARDIGHEDEN

Beleefd, open, 

vriendelijk, aanpakker, 

ondersteunend

HOBBY'S

Voetbal, darten, goede 

gesprekken en lezen

SOCIAL

Linkedin

http://linkedin/hansmanen


Agressie op de wagen, Balie-werk

Mei 2017 — Mei 2017


