Op allerlei plaatsen, bij bedrijven en in gebouwen kan er overlast van ongedierte
ontstaan wanneer er geen maatregelen worden genomen. Dit kan uiteindelijk
betekenen dat een bedrijf moet sluiten of dat voorraden verloren gaan. Als
ongediertebestrijder zorg je er voor dat dit niet gebeurt én dat het probleem van de
klant niet meer terugkomt.
Van de planning krijg je de opdrachten van die dag door. Samen met de afdeling
planning deel je de dag in en ga je op pad. Je inspecteert. Wat en hoe groot is het
probleem en waar zou het ongedierte binnen kunnen komen? Je maakt ter plekke een
bestrijdingsplan en zet dit uit. Je werkt aan de hand van IPM, Integraal Pest
Management en geeft aan wat er preventief kan worden gedaan. Alle gegevens
verwerk je in de tablet.
Dit zijn je werkzaamheden als ongediertebestrijder
•
•
•
•

Inventariseren van het probleem, een (ongedierte)probleem is nooit
hetzelfde
Opstellen van een bestrijdingsplan
Uitvoeren van het bestrijdingsplan en de klant informeren over preventieve
oplossingen
Ervoor zorgen dat je samen met je klant een team wordt

Over EWS Group

EWS staat voor Eco Worldwide Solutions. Wij zijn gespecialiseerd in pest control
management, gasmeten, heat treatment en het begassen en ontgassen van
vrachtcontainers, silo’s, schepen en gebouwen. EWS groeit enorm en heeft naast
Nederland en België ook vestigingen in Duitsland, Oostenrijk, Italië, Frankrijk,
Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Dit breng je mee als ongediertebestrijder
•
•
•
•
•

Je werkt en denkt op mbo niveau
VOG-verklaring
Niet bang voor dieren of een vieze omgeving
Overtuigingskracht: Je kunt de klant overtuigen van jouw advies en laat je
niet uit het veld slaan
Leergierig: wij gaan je opleiden!

Wat we je bieden als ongediertebestrijder
•
•
•
•
•
•
•

€ 1.900,- tot € 2.750,- bruto per maand + een 13e maand
Een bedrijfsauto, telefoon én tablet van de zaak
Extra tof: wij betalen jouw pensioenbijdrage. Daarom houd je netto nóg meer
over
Overuren 130% en weekendwerk 150-200%
25 vakantiedagen en 8,25% vakantiegeld
Opleidingsmogelijkheden zoals de opleiding Integrated Pest Management
Doorgroeimogelijkheden. Wist je dat de operations manager ook ooit is
begonnen als ongediertebestrijder?

EWS aanvaardt geen ongevraagde hulp van intermediairs / uitzendbureaus of andere derden voor deze
vacature. Toegestuurde cv's (in welke vorm dan ook) door genoemde partijen aan enige medewerker van EWS
zonder geldige schriftelijke zoekopdracht van Hannie van der Linden (HR Director), worden beschouwd als
publieke informatie. Er zal aan genoemde partijen geen vergoeding zijn verschuldigd in geval een kandidaat
wordt aangenomen van wie ongevraagd het cv en/of andere gegevens zijn toegestuurd.

