
 

Vacature: Keurmeester Lintire, Vianen 

Wie zijn wij?  
 
De Kargro Groep, bestaande uit onze vier dochter ondernemingen, is één van de 
grootste spelers wereldwijd op het gebied van bandeninzameling en circulaire 
verwerking.


Lintire, gevestigd in Vianen (Utrecht), is onderdeel van de Kargro Groep. 
Bij Lintire ligt de focus volledig op het inzamelen, selecteren en verwerken van 
personenwagen-banden.


Wat ga je doen? 

Als Keurmeester ben je verantwoordelijk voor de keuring en selectie van 
ingezamelde personenwagen-banden. Bij elke band wordt beoordeeld of deze 
geschikt is voor hergebruik. Is dit niet het geval, dan wordt de band afgevoerd voor 
circulaire verwerking.


Na de training en inwerkperiode ben je verantwoordelijk voor:


• Het beoordelen en selecteren van banden voor hergebruik.

• Het registreren van de geselecteerde banden.

• Het bewaken van continuïteit en kwaliteit in onze werkzaamheden. 

Wat breng je mee? 

• Je werkt met passie en bent een teamplayer.

• Je werkt nauwkeurig en hebt oog voor detail.

• Je kunt zelfstandig werken.

• Je kunt onder druk presteren.

• Je bent positief ingesteld en gemakkelijk in omgang met mensen.

• Thuis zijn in de banden is een pré. 

Wat kan je van ons verwachten? 

• Fulltime dienstverband.

• Een hecht team dat bereid is om je te ondersteunen.

• Ondersteuning voor ontwikkeling en opleidingen.

• Arbeidsvoorwaarden o.b.v. de VACO CAO (Banden- en Wielenbranche). 

Ben jij onze nieuwe keurmeester en kom jij ons team versterken?  
Stuur dan jouw CV en motivatie naar: keesjan.riemersma@kargro.nl  
 
We heten je graag welkom bij het team van Lintire!


mailto:keesjan.riemersma@kargro.nl


 

Vacancy: Tyre examinator Lintire, Vianen 

Who are we?  
 
The Kargro Group, consisting of our four subsidiaries, is one of the largest, 
international players within the field of tire collection and circular processing.


Lintire, located in Vianen (Utrecht), is part of the Kargro Group. At Lintire, we focus 
entirely on the collection, selection and circular processing of passenger car tyres.


What are you going to do? 
 
As a tyre examinator you are responsible for the inspection and selection of 
collected passenger car tires. Each tire is assessed to see if it is suitable for reuse. 
If this is not the case, the tyre is taken away for circular processing.


After your training and the introduction period you are responsible for:


• Assessing and selecting tires for reuse. 

• Registering the selected tyres.

• Monitoring continuity and quality in our work. 

What are your qualities? 

• You work with passion and are a team player. 

• You work accurately and have an eye for detail.

• You are able to work independently. 

• You are able to perform under pressure.

• You are positive and easy to get along with people.

• Experience within the tyre industry is an advantage.


What can you expect from us? 

• Full-time employment.

• A close-knit team that is willing to support you.

• Support for development and training.

• Terms of employment based on the VACO Collective Labor Agreement.


If you are interested in this vacancy and exited to join our team? 


Please send your resume and motivation letter to: keesjan.riemersma@kargro.nl  

We would like to welcome you to our team at Lintire!


