Cultuurtechnisch- en agrarisch werk
Landschapsinrichting en (water)bodemsanering
Aanneming van grond-, weg- en waterbouwwerken

Vakman GWW / Grondwerker
Wij zijn op zoek naar een ervaren vakman GWW / grondwerker voor diverse werkzaamheden. Als vakman GWW houd jij je bezig met de aanleg en het onderhoud van infrastructurele werken. Het gaat hierbij
om diverse weg,- en waterbouwkundige constructies, bestratingen, oeverconstructies en rioolconstructies. De werkzaamheden vinden voornamelijk plaats in Noord en Oost Nederland.
Werkzaamheden:
- Inmeten en graven van sleuven
- Aanbrengen oeverconstructies
- Aanbrengen van rioolconstructies
- Assisteren machinisten van grondverzetmachines
- Assisteren uitvoerder
- Uitvoeren van groenonderhoud
Functie eisen:
- Aantoonbare werkervaring
- In het bezit van rijbewijs B
- In het bezit van VCA Basis
- Fysiek in een goede conditie
- Kunnen werken in teamverband
- Een flexibele en positieve instelling
- Goede beheersing van de Nederlandse taal
Wij bieden:
- Een functie met afwisselende werkzaamheden
- Werk in een dynamisch team met een informele werksfeer
- Een passend salaris, dat aansluit bij jouw ervaring
- Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
- De technische hulpmiddelen die je nodig hebt om je werk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren
- Werk in een goed lopend bedrijf met een jong en ambitieus team
Bedrijfsprofiel:
Wij zijn actief als aannemer in de grond-, weg- en waterbouw en cultuurtechniek en verhuur van materieel
t.b.v. de waterbouw. Onze projecten zijn zeer divers: van grootschalige wegenbouwprojecten, natuurinrichtingsprojecten, bouw- en woonrijp maken van nieuwbouwprojecten, kade- en oeverwerken tot baggerwerk. Wij verrichten baggerwerk door middel van cutterzuigers en wij verzorgen het indikken van slib
op zuiveringsstations. Tevens hebben wij een eigen onderhoudsdienst en fabriceren wij diverse constructies t.b.v. de waterbouw. In de afgelopen jaren zijn wij uitgegroeid tot een veelzijdig bedrijf met 40 vaste
werknemers en werken wij vanuit twee vestigingen, Zwartsluis en Radewijk.
Geïnteresseerd?
Mail je sollicitatie met motivatie naar info@hazinfra.nl
Of bel naar ons kantoor 0523-769040. contactpersoon H.D. Zielman.

