
HAZ  Groen Grond en Infra BV is 
BRL 7000 protocol 7001 en 7003,  
ISO 9001 en VCA** gecertificeerd. 
 

Cultuurtechnisch- en agrarisch werk 
Landschapsinrichting en (water)bodemsanering 

Aanneming van grond-, weg- en waterbouwwerken 
 

 

 

 
Katoenweversgilde 9, 8061 DE HASSELT 
0523-769040 
info@hazinfra.nl    
www.hazinfra.nl 

IBAN nr: NL87 RABO 0178235601  
BIC RABONL2U 
Kamer van Koophandel 58675906 
BTW nummer NL 8531.35.150.B01 

Op al onze levering, overeenkomsten, aanvaarding van 
opdrachten en mondelinge afspraken zijn van 
toepassing de CUMELA-voorwaarden, gedeponeerd bij 
de rechtbank te Utrecht onder nummer 95-2013. 
Deze voorwaarden worden u op verzoek toegestuurd.  

     

 

 

 
Landmeter / Uitzetter 
 
Vanwege uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij op zoek naar een landmeter / uitzetter (standplaats Radewijk). 
 
Functieomschrijving: 
Als landmeter / uitzetter ga je verschillende soorten metingen uitvoeren variërend van landmeetkundige metingen tot 
uitzetten en maatvoeren. Je fungeert als aanspreekpunt voor de uitvoering en opdrachtgever. Naast de 
meetwerkzaamheden op locatie zorg je ook voor de verwerking van de gegevens op kantoor.  

 
Voor deze functie vragen wij: 
Een afgeronde opleiding landmeten en/of civiele techniek op MBO niveau. 
Een flexibele en zelfstandige instelling. 
Goede communicatieve vaardigheden. 
 
Wij bieden:  
Werk in een goed lopend bedrijf met een jong en ambitieus team. 
Voldoende mogelijkheden om mee te groeien met het bedrijf.  
Goede primaire en secundaire voorwaarden. 
 
Bedrijfsprofiel: 
Wij zijn een jong bedrijf met veel groei potentie en veel ervaring met een 20-tal enthousiaste medewerkers. 
De pijlers van ons bedrijf zijn ervaring, expertise, veel disciplines onder één dak, traditioneel vakmanschap en afspraken 
nakomen. Wij zijn een bedrijf dat breed inzetbaar is voor de gehele infrastructuur van onderhoud tot aanleg. Het in 
eigen beheer uitvoeren van de werken met zoveel mogelijk eigen mensen en machines is volgens ons de basis voor de 
toekomst. Wij werken samen met andere bedrijven in combinaties of partnerschappen indien wij elkaar daarmee kunnen 
versterken. 
 
Geïnteresseerd? 
Mail je sollicitatie met motivatie naar info@hazinfra.nl. 
Voor verdere informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met H. Zielman 06-55890613 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 


