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Als maatvoerder ben je dagelijks actief op uitdagende infrastructurele projecten. Je bent in staat om 
werkzaamheden zelfstandig uit te voeren, waarbij je wordt ondersteund door / samenwerkt met de 
uitvoerder en projectleider. Je fungeert als aanspreekpunt voor de uitvoering en opdrachtgever, waarbij je 
voldoende controles in je werkzaamheden hebt ingebouwd zodat de gewenste kwaliteit wordt bereikt.

Werkzaamheden:
- Zelfstandig voorbereiden van meetwerkzaamheden
- Uitvoeren van diverse meet-, scan- en uitzetwerkzaamheden op infrastructurele projecten
- Het verwerken van de meetdata tot het gewenste eindproduct
- Het controleren van diverse gegevens
- Meedenken in belang van de organisatie en het project
- Terugkoppelen en/of afstemmen met de projectverantwoordelijke

Functie eisen:
- Een afgeronde opleiding landmeten en/of civiele techniek op minimaal MBO niveau
- Een flexibele en zelfstandige instelling
- Goede communicatieve vaardigheden
- In het bezit van rijbewijs B
- Kennis van AutoCAD

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. 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 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.

MAATVOERDER

Cultuurtechnisch- en agrarisch werk

Landschapsinrichting en (water)bodemsanering

Aanneming van grond-, weg- en waterbouwwerken




