Wij zijn op zoek naar een:
Grondwerker (fulltime)
Functieomschrijving:
Voor deze vacature zoeken we een vakman die graag in de buitenlucht werkt en allround ingezet
kan worden als grondwerker. Als grondwerker ben je een echte aanpakker. In deze functie werk
je nauw samen met de kraanmachinist(en) en andere grondwerkers. Je werkt met klein
materieel, zoals een compressor en een trilplaat.
Je takenpakket ziet er als volgt uit:
 Lokaliseren/plaatsen van kabel- en leidingwerk.
 Sleuven graven en verdichten, afvlakken en egaliseren.
 Assisteren van de kraanmachinist/voorsteken.
 (her)Straten.
Bedrijfsprofiel:
De Vries Stolwijk B.V. is een dynamisch familiebedrijf wat gevestigd is in het Groene Hart van
Zuid-Holland. Wij voeren een breed scala aan werkzaamheden uit. Dit varieert van het uitvoeren
van agrarische werkzaamheden, transport- en baggerwerkzaamheden tot diverse grondverzet
werkzaamheden.
Ons bedrijf is thuis in alle disciplines van de grond-, weg- en waterbouw. Wij voeren zowel kleine
als grote projecten uit in de GWW (Randstad regio) en voor de komende jaren hebben we
meerdere projecten lopen. In verband met de groei van ons bedrijf zijn we op zoek naar een
grondwerker.
Functie-eisen:
Je bent een persoon die van wanten weet en een flinke portie doorzettingsvermogen bezit. Je
bent bereid op wisselende plekken en tijden te werken. Je hebt een zelfstandige werkhouding,
maar kunt ook goed functioneren in een team. Tevens vragen wij:
 B-Rijbewijs;
 VCA-Basis (of bereid deze te behalen);
 Relevante werkervaring;
 Gemotiveerde houding;
 en bereid zijn tot, in voorkomende omstandigheden, het verrichten van andere werkzaamheden.
Wat kunnen wij je bieden:
Allereerst een uitdagende baan met wisselende werkzaamheden in een gemotiveerd team van
vakmensen en:
 een marktconform salaris (conform cao LEO);
 prima secundaire arbeidsvoorwaarden;
 ruimte voor eigen inbreng en ideeën;
 hulp bij behalen en/of verlengen VCA-certificaat;
Herken jij je in bovenstaande en durf jij deze uitdaging aan te gaan, twijfel niet en solliciteer dan
nu:
Stuur je CV met korte motivatie naar jolanda@devriesstolwijk.nl en wie weet werk je binnenkort
wel ‘Gewoon (bij) de Vries uit Stolwijk’!
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