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Beschik jij over ervaring met het werken op een rupskraan, heb jij kennis van GPS-besturing of wil je dat 
opdoen en weet je als echte vakman wat het werken met een rupskraan inhoudt? 
Dan zijn we op zoek naar jou!

Werkzaamheden:
Met behulp van een rupskraan voer je verschillende werkzaamheden uit binnen de GWW. 
De werkzaamheden zijn zeer divers en betreffen onder meer:
- Het aanbrengen van rioleringen, 
- Het plaatsen van damwanden, 
- Het aanleggen van natuurterreinen
- Het realiseren van complexe wegenbouwprojecten.

Gewenst profiel:
Als rupskraanmachinist bij HAZ ben je zelfstandig, nauwkeurig en stressbestendig. 
Daarnaast denk je oplossingsgericht, ben je flexibel, toon je goede inzet en kun je (werk)tekeningen lezen. 

Functie eisen: 
- Aantoonbare werkervaring
- In het bezit van VCA Basis
- In het bezit van rijbewijs B(E)
- Een flexibele en zelfstandige instelling
- Kennis van GPS-besturing of je wilt dat leren
- Praktische en technische kennis van grondverzetmaterieel.

Wij bieden: 
- Een passend salaris bij jouw ervaring en opleidingsniveau
- Voldoende mogelijkheid tot het volgen van verrijkende cursussen
- Een fulltime functie bij een mensgerichte organisatie
- 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. Wij verrichten baggerwerk door middel van cutterzuigers en wij voeren het indikken 
van slib uit op met name 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.

Geinteresseerd?
Mail je sollicitatie met motivatie naar info@hazinfra.nl
Of bel naar ons kantoor 0523-769040. contactpersoon H.D. Zielman.

KRAANMACHINIST RUPSKRAAN

Cultuurtechnisch- en agrarisch werk

Landschapsinrichting en (water)bodemsanering

Aanneming van grond-, weg- en waterbouwwerken


