Rupskraanmachinist
VACATURE

Wie zijn wij?
Samen met onze klanten (projectontwikkelaars, aannemers en overheden) zoekt VanderHelm Bedrijven op het
gebied van onderzoek, advies en realisatie naar praktische oplossingen voor alles wat op en in de bodem van belang
is, voor het ontwikkelen van een duurzame leefomgeving.
VanderHelm is een echt familiebedrijf waar betrokkenheid bij het bedrijf en bij onze collega’s hoog in het vaandel
staat. Onze mensen vormen dan ook het belangrijkste werkkapitaal, want zonder onze mensen staat alles stil. Mensen
een kans geven om zichzelf te ontwikkelen, hun kwaliteiten te benutten en bovenal zorgen dat ze het naar hun zin
hebben; dat zijn onze belangrijkste kernwaarden. Wij zijn met recht trots op onze collega’s en onze collega’s zijn trots
om voor VanderHelm te werken. Vanwege groei en uitbreiding zijn wij op zoek naar een rupskraanmachinist.

Wat ga je doen?
Als rupskraanmachinist houdt je je bezig met het graafwerk bij bouwprojecten, vervangen van riolen, aanleggen van
wegen, etc. ‘s Ochtends start je met een bakkie in de keet, op een vast project. Daarna is het jouw taak om het
benodigde grondwerk uit te voeren, met een gezellige groep collega’s. Als rupskraanmachinist doe je leuk praktisch
werk in de buitenlucht en werk je met verschillend materieel en machines.

Wie ben jij?
Ben jij een aanpakker, steek jij graag de handen uit de mouwen en heb je affiniteit met grond-, weg en waterbouw?
Pak jouw kans als rupskraanmachinist bij VanderHelm Bedrijven.
•

Wij vinden het handig als jij in het bezit van rijbewijs B, rijbewijs T en VCA bent;

•

je bent zuinig op de machines waar je mee werkt;

•

je hebt het werken in de buitenlucht en in de grond in je genen zitten;

•

je bent bereid tot het volgen van een branche specifieke (deeltijd)opleiding;

•

je kunt praktische kennis vertalen in je dagelijkse werkzaamheden;

•

je kan zelfstandig werken, maar ook goed functioneren in teamverband.

Enthousiast?
Ben jij de rupskraanmachinist die ons team wil komen versterken? Tijdens een gesprek maken we graag kennis met
jou en vertellen wij je graag meer over ons en de functie. Stuur jouw sollicitatie met bijgevoegde CV naar
L.vanmontfort@vdhelm.nl. Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met mevrouw L. van Montfort.

