GRONDWERKER
Als grondwerker heb je een belangrijke taak. Je bent namelijk de ogen en oren van onze
kraanmachinisten; zonder jou zijn zij nergens! Je biedt voornamelijk assistentie op het gebied
van gas/water bij alle voorkomende grondwerkzaamheden zoals straatwerkzaamheden,
graafwerkzaamheden en assisteren bij
montage.
Je zorgt samen met de kraanmachinist dat
er sleuven en gaten worden gegraven
conform tekeningen. Je levert de locatie
weer op zoals je deze bent betreden, dus
dichten en afwerken behoort ook tot de
taken.

Functie-eisen
Als grondwerker dien je te beschikken over de volgende certificaten:



Geldig VCA certificaat
Rijbewijs B en bij voorkeur E

Ben je niet in het bezit van deze certificaten, maar ben je wel bereid deze te behalen? Dan
hebben wij daar zeker mogelijkheden voor.
Daarnaast vinden wij het belangrijk wie jij als persoon bent. Wij vragen voor de vacature
grondwerker in ieder geval het volgende van je:






Heb je ervaring? Fijn, maar je mag het ook bij ons opdoen;
Je hebt een flexibele instelling en werkhouding;
Je bent zelfstandig en proactief, maar wel een echte teamplayer;
Beschikbaar voor storingsdienst (+/- 2 keer per maand)
Je bent een echte aanpakker en in staat fysiek werk te verrichten.
Je houdt van buitenwerk

Arbeidsvoorwaarden
Als grondwerker ben je verzekerd van een goed salaris, mogelijkheid tot opleiding en
mogelijkheid tot vast dienstverband. Salaris conform CAO Bouw. We gaan graag met jou in
gesprek om te kijken wat voor jou belangrijk is.

Interesse:
Stuur je motivatie en CV naar info@vanrijnsoever.nl of bel Ramon Spies 06-51420447
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs

KRAANMACHINIST VOOR OP EEN VAN ONZE GRAAFMACHINES
Ben je bedreven in het bedienen van een kraan en weet jij het hoofd koel te houden bij de
uitvoering van werkzaamheden in hartje binnenstad? Wil jij samen met ons team van
vakmensen bijdragen aan uitdagingen op het gebied van de infrastructuur, dan zijn we op
zoek naar jou!

Functie-eisen







Ervaring in het bedienen van een kraan
In het bezit van een geldig rijbewijs BE en bij
voorkeur CE
In bezit van een geldig VCA certificaat
Nauwkeurig en resultaatgericht
Flexibele werkhouding
In staat om zelfstandig te werken

Wat worden je werkzaamheden?





Machinaal bestraten
Civieltechnische werkzaamheden
Aanleggen en onderhouden van het
stadsverwarmingsnet
Beschikbaar voor storingsdiensten (+/- 2 keer per
maand)

Arbeidsvoorwaarden
Als kraanmachinist ben je verzekerd van een goed salaris, mogelijkheid tot opleiding en
mogelijkheid tot vast dienstverband. Salaris conform CAO Bouw. We gaan graag met jou in
gesprek om te kijken wat voor jou belangrijk is.

Interesse:
Stuur je motivatie en CV naar info@vanrijnsoever.nl of bel Ramon Spies 06-51420447
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs

