
Het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, Net Brussel, is een paragewestelijke die onder het toezicht 
staat van de Voogdijminister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Zijn opdrachten omvatten met name de ophaling en verwerking van gesorteerd en niet-gesorteerd 
huisvuil en daarmee gelijkgesteld afval, alsmede de straatreiniging. Het staat eveneens in voor het 
beheer van de gewestelijke Recypark, de grofvuilophaling, de lediging en de reiniging van de glasbollen 
en onmiddellijke omgeving.

Momenteel in herontwikkeling om zich te positioneren als een voorbeeldige speler op het vlak van 
afvalstoffenbeheer, circulaire economie en stadsnetheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is Net 
Brussel een essentiële speler, gedreven door menselijke waarden en innoverende projecten.

Je uitdagingen

Onder leiding van je omkadering, sta je in voor:

• de afvalophaling in voorafbepaalde zones
• de reiniging van een volledige zone (van gevel tot gevel) met het materieel verstrekt door het 

Agentschap
• de schoonmaak van het voertuig samen met de ploeg
• de bijstand aan de bestuurder: hulp bij manoeuvres, contact met de omkadering, hulp bij het 

eerstelijnsonderhoud, etc.
• het lossen van de vuilniswagen op de site van Recyclis

Je begeleidt de bestuurder optimaal, als deze de ronde/de klanten niet kent (bijv. reservebestuurder 
of bestuurder-uitzendkracht).

Het personeelslid met een rijbewijs B kan gevraagd worden om met een stadsvoertuig (type 
bestelwagen) of met een licht voertuig te rijden.

Je talenten

• Je hebt een goede kennis van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het rijbewijs B is een troef.
• Je beheerst voldoende het Frans en/of het Nederlands (lezen en schrijven, zodat je documenten 

kan invullen zoals routebladen, aanrijdingsformulieren, etc.).
• Je hebt zin voor verantwoordelijkheid, organisatie en je hebt respect voor de hiërarchie.
• Punctualiteit, toewijding, teamspirit en zin voor dienstverlening aan de klanten behoren tot je 

kwaliteiten en waarden.

Werkman van openbare netheidWerkman van openbare netheid

Help je onze diensten om de stad netjes te houden?

Met z’n alleen maken we Brussel mooier !



• Je vertegenwoordigt het Agentschap en oefent je taken met plichtsbesef uit.

We bieden je

Net Brussel biedt je een contract voor bepaalde tijd, met mogelijkheid tot verlenging, en een voordelig 
loonpakket dat overeenstemt met de weddeschaal van de graad van werkman van openbare netheid.

Naast dit loonpakket zijn er veel extralegale voordelen en tegemoetkomingen van de Sociale dienst:

• betaald verlof (dubbel vakantiegeld)
• eindejaarspremie
• maaltijdcheques
• productiviteitspremie
• levensduurtepremie voor de inwoners van Brussel
• hospitalisatieverzekering (gratis voor het personeelslid en tegemoetkoming voor de gezinsleden)
• MIVB-vrijkaart en volledige terugbetaling van de NMBS-vervoerskosten
• tegemoetkoming voor apothekerskosten
• tegemoetkomingen voor diverse kosten (bijv. bril, tandprothesen, …)
• tegemoetkoming voor een sport- of cultuurabonnement

Op aanvraag kan je een loonsimulatie krijgen.

Interesse? 

Stuur je sollicitatiebrief met CV ter attentie van mevrouw Véronique BONDROIT, Aanwervingen 
en selecties, met vermelding van de referentie “WOR/2022” per e-mail naar: 
veronique.bondroit@arp-gan.be.  

Net Brussel promoot de diversiteit en moedigt personen 
met een beperking aan om te solliciteren

Met z’n alleen maken we Brussel mooier !


