
 
 
 
 

 

 
Vacature Supervisor bij HCI 

Omgeving Terneuzen 
 
Als supervisor ben jij de spil tussen onze klanten, je team en de klus die gedaan moet worden. Geen 
vraag is jou teveel, je vindt altijd een oplossing en helpt je team op weg. Je maakt lange dagen en 
daar word je goed voor beloond. 
 
Jouw rol 
Jij bent het gezicht van HCI voor je vaste klantenkring en je jongens. Iedere dag weer maak jij de 
planning rond, help je je team met klussen opstarten en anticipeer je op veranderingen. Zoals 
spoedklussen die tussendoor komen, extra capaciteit regelen om over te werken of ’s nachts 
bereikbaar zijn voor de consignatiedienst.  
 
Werken als supervisor vraagt veel van je. Jij bent het aanspreekpunt en als zaken misgaan, los je 
het op. Maar bij HCI werk je nooit alleen, je collega’s voelen zich net zo verantwoordelijk. Als je 
omhoog zit en diensten rond moet krijgen, lukt het vrijwel altijd om collega’s te vinden die extra 
willen werken. Het feit dat je er samen voor gaat, geeft je energie.  
 
Jouw taken: 

• Je stuurt teams van machinisten en reinigers aan op locaties als havens, fabrieken en de 
waterschappen. ’s Morgens ben je vroeg op de werklocaties om door te spreken wat er van 
hen verwacht wordt. Het aantal mensen dat je aanstuurt kan per dag verschillen, 
afhankelijk van de klussen.  

• Sturen op veiligheid. Veel van ons werk is risicovol, zoals hogedruk, werken op hoogtes en in 
besloten ruimtes. Onder jouw supervisie weet je team wat de risico’s zijn en wordt het 
werk veilig uitgevoerd. 

• Je bent de vaste contactpersoon voor een of meerdere klanten. Je probeert dagelijks 
binnen te springen op de werf en neemt opdrachten aan. Voor grotere klussen licht je je 
manager in om een offerte te maken 

• Naar aanleiding van de opdrachten maak je werkopdrachten voor je team en de planning en 
regel je indien nodig vergunningen. Ook zorg je dat aan het eind van de dag de werkbonnen 
en nodige documenten binnen zijn.  

• Buiten werktijd ben je bereikbaar voor je klanten bij calamiteiten. Jij belt de medewerkers 
die geconsigneerd zijn om erheen te gaan. Sporadisch komt het voor dat je zelf ook mee 
gaat. 

 
 
Wie zijn wij 
HCI is van origine een Vlaams bedrijf, gevestigd in Antwerpen, er werken 331 mensen. In Nederland 
zijn we sinds 2012 actief, onder een Nederlands management gevestigd in Terneuzen en Rotterdam. 
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We zijn specialist op het gebied van industrieel reinigen en veel van ons eigen materieel 
ontwikkelen we zelf in Antwerpen, waarmee we voorloper zijn op de markt. 
 
Bij HCI hebben we volop doorgroeimogelijkheden. Tijdens werktijd kun je een heleboel cursussen 
en opleidingen doen om je te specialiseren en door te groeien.  
 
In Nederland werken we met ongeveer 60 collega’s. Doordat we veel samenwerken en soms heel 
intensief, zoals bij onderhoudstops, hebben we een sterke band met elkaar.  
 
Wat we van je vragen: 

• Mbo 4 werk- en denkniveau 

• Rijbewijs B/C  

• Werkervaring in de industriële reiniging 

• VCA vol  

• Benodigde SIR-kwalificaties  

• Je voelt je op je gemak bij mensen en gaat makkelijk het gesprek aan met klanten en 
collega’s 

• Je bedenkt praktische oplossingen, bijvoorbeeld als materiaal stuk gaat 

• Je houdt overzicht en bewaart de rust tijdens drukke periodes.  
 

Dit is jouw beloning 

• Een goed salaris 

• Overwerktoeslag en onregelmatigheidstoeslag  

• Consignatietoeslag voor beschikbaarheid.  

• Vuilwerktoeslag 

• Ziektebonus wanneer je niet ziek ben geweest 

• 24 vakantiedagen 

• 22 ATV dagen 

• Winstuitkering  

• Pensioen via Pensioenfonds Vervoer 

• Benodigde scholing 

• Werken in een hecht team dat voor elkaar door het vuur gaat. 

• Auto van de zaak 

• Laptop en telefoon van de zaak 

• Wij zijn aangesloten bij de CAO Orsima. Voor meer info zie: www.orsima.nl/cao 
 
 
Hoe gaat het verder 
Na jouw sollicitatie maak je een grote kans om uitgenodigd te worden voor een gesprek. Zien we 
het van beide kanten zitten, dan doen we je een goed voorstel. Voor je het weet heb jij een HCI-
contract in handen! 

 
Interesse in deze functie? 
Neem dan contact op met HCI Nederland: 
  ellis@hci-is.nl 
+31 683045449 
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