Vacature
Grondwerker (allround) voor de Zuig- en Blaastechniek
Ons bedrijf groeit, onze werkzaamheden nemen toe en daarom zoeken wij jou! Heb jij al (enige) ervaring
als grondwerker? Of misschien wel als stratenmaker of steigerbouwer? Je bent in ieder geval een echte
aanpakker en niet bang om je handen vuil te maken! Als allround grondwerker bij Methorst Zuig- en
Blaastechniek ben je o.a. betrokken bij projecten als kruipruimtes uitdiepen, het vrijmaken van kabels- en
leidingen en zelfs dakgrind zuigen. Zo kom je op veel verschillende plaatsen in Nederland en heb je
afwisselend werk. Wil jij werken bij een super mooi bedrijf waar je inzet ook echt wordt gewaardeerd?
Lees dan snel verder!
Wat ga je doen?
-

Uitvoeren van voorbereidende en grondwerkzaamheden
Inzicht in tekening lezen en begrijpen van de praktijksituatie
Assisteren bij de zuig- of blaaswagen
Uitvoeren van alle andere voorkomende werkzaamheden
Toepassen van veiligheidsmaatregelen

Functie-eisen en vaardigheden
•
•
•
•
•
•

In bezit van relevante certificaten zoals VCA en een B(E)-Rijbewijs (voorkeur)
Goede beheersing van de Nederlandse taal
Kunnen overleggen en samenwerken met collega’s en klanten
Oplossingsgericht kunnen denken en handelen
Je hebt doorzettingsvermogen en houdt van hard werken
Woonachtig om en nabij de regio Woudenberg

Wij bieden jou
Een jong en gezond bedrijf met ± 40 gezellige collega’s! Je werk is afwisselend en je ziet nog eens wat van
Nederland (soms ook van België). Verplichte trainingen en keuringen worden door ons geregeld en
bekostigd. Goede primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor Metaal en Techniek.
Doorgroeien, tot bijvoorbeeld zuigwagenmachinist, behoort tot de mogelijkheden en het volgen van een
opleiding wordt door ons gestimuleerd!
Over ons
Onder Methorst Projecten BV vallen 2 handelsnamen: Methorst Zuig- en blaastechniek en Methorst Infra.
Methorst zuig- en blaastechniek houdt zich bezig met het zuigen en blazen van losse, vaste natte en droge
(bouw)stoffen. Omdat wij met verschillende technieken kunnen werken zijn we een interessante partner
voor toonaangevende bedrijven in de bouw-, civiele-, en energiesector, maar ook voor overheden,
verenigingen en particulieren.

Bij Methorst Infra houden wij ons dagelijks bezig met de aanleg en renovatie van gas, water en
rioleringswerkzaamheden en de aanleg en renovatie van elektra kabels, zowel OV, LS en MS. Van
nieuwbouw tot complete reconstructies.
Reageren?
Ben je enthousiast geworden van bovenstaande functiebeschrijving? Stuur dan je motivatie en CV naar
linda@methorst-infra.nl. Wil je eerst nog meer over deze functie weten of over ons bedrijf? Bel dan naar
+31 318 711 002 of neem een kijkje op www.methorst-zuigtechniek.nl.

