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Diverse vacaturesDiverse vacaturesDiverse vacaturesDiverse vacatures    
    
Vanwege uitbreiding van onze werkzaamheden (voornamelijk in het noorden en oosten van het land) zijn wij op zoek 
naar een: 
 

((((LeerlingLeerlingLeerlingLeerling----))))    trekkertrekkertrekkertrekker    chauffeur chauffeur chauffeur chauffeur     
((((LLLLeerlingeerlingeerlingeerling----))))    bulldozer bulldozer bulldozer bulldozer machinistmachinistmachinistmachinist        
 
Hiervoor zijn wij op zoek naar ervaren mensen maar ook schoolverlaters. 
Dus ben jij als ervaren vakkracht op zoek naar een nieuwe uitdaging of heb jij binnenkort je examens afgerond voor het 
voortgezet onderwijs en wil je graag tijdens de vakantieperiode aan het werk in de grond-, weg- en waterbouw, dan zijn 
wij op zoek naar jou. Ook als je in het nieuwe schooljaar een opleiding in deze richting gaat volgen zijn er mogelijkheden 
binnen ons bedrijf. 
 
Voor deze functie vragen wij:Voor deze functie vragen wij:Voor deze functie vragen wij:Voor deze functie vragen wij:    
Kunnen werken in teamverband. 
Een flexibele en positieve instelling. 
Goede beheersing van de Nederlandse taal. 
Gevoel voor techniek. 
 
Wij bieden: Wij bieden: Wij bieden: Wij bieden:     
Een functie met afwisselende werkzaamheden. 
Werken in een dynamisch team met een informele werksfeer. 
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
Interne opleidingsmogelijkheden 
 
Bedrijfsprofiel:Bedrijfsprofiel:Bedrijfsprofiel:Bedrijfsprofiel:    
Wij zijn een jong bedrijf met veel groei potentie en veel ervaring met een 30-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?Geïnteresseerd?Geïnteresseerd?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. 
 


