VACATURE:

GRONDWERKER (40 UUR)

VACATURE GRONDWERKER - VAN KAATHOVEN GROND- EN SLOOPWERKEN B.V.

Over van Kaathoven Grond- en Sloopwerken B.V.
Van Kaathoven Grond- en Sloopwerken B.V. is een toegewijd familiebedrijf, gespecialiseerd
in grond- en sloopwerken binnen de bouw en civiele branche.
Binnen van Kaathoven werken wij met een team van jong en oud. Op dit moment is er
ruimte voor uitbreiding in ons team en daarom zijn we op zoek naar jou om ons team te
komen versterken als (ervaren) grondwerker in de grond-, weg- en waterbouw (GWW).

Wat houdt de functie in?
Als grondwerker verricht je zowel handmatige als klein machinale graaf- en
grondwerkzaamheden. Denk hierbij aan het aanleggen van leidingen en buizen bij
woningbouw. Ook verricht je alle voorkomende werkzaamheden, zoals het afwerken van
bermen, taluds en aardebanen, maar ook het leggen van (riool)buizen. Jij graaft en dicht
putten en sleuven op plaatsen waar machines niet dicht genoeg bij kunnen komen.
Daarnaast werk je met een ervaren team van machinisten, chauffeurs en onderaannemers.
Het is dus ook jouw taak om er samen met ons team voor te zorgen dat de projecten
voorspoedig en conform afspraken verlopen.

Functie-eisen:
Wie zijn op zoek naar iemand die beschikt over:
 een afgeronde MBO-opleiding binnen de bouw of infra;
 minimaal vijf jaar werkervaring op het gebied van GWW-werkzaamheden;
 rijbewijs B, met voorkeur voor E achter B;
 een communicatieve vaardigheid en passie om je collega’s zo goed en duidelijk mogelijk
te woord te staan.
Verder is het belangrijk dat je gemotiveerd en proactief bent. Ook dien je snel te kunnen
handelen en stressbestendig zijn, maar tegelijkertijd ook accuraat kunnen werken. Ten
slotte is het van belang dat je geen 8-tot-5-mentaliteit hebt.

Aanbod:
Het betreft een fulltime functie van 40 uur per week. Hiervoor bieden wij een goed salaris
met marktconforme arbeidsvoorwaarden. Verder bieden wij bieden jou een uitdagende
functie binnen een hecht en ervaren team! Ook bestaan er mogelijkheden voor vakgerichte
opleidingen waarbij je jezelf nog meer kunt ontwikkelen binnen deze sector. Mocht jij uiteindelijk de persoon zijn die wij zoeken, dan wordt er een vaste aanstelling aangeboden.

Solliciteren naar deze functie?
Enthousiast geworden? Stuur dan snel jouw sollicitatiebrief, voorzien van CV, naar ons via:
info@vankaathoven.nl
van Kaathoven Grond- en Sloopwerken B.V.
Postbus 13
5740 AA Beek en Donk
T 0492 - 46 16 96
E info@vankaathoven.nl
I www.vankaathoven.nl
Bezoekadres: Everbest 4 te Beek en Donk

