Vacature Allround Vakman GWW
Voor uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een Allround Vakman GWW.
Witteveen Surhuisterveen is een middelgroot allround aannemingsbedrijf in de GWW sector.
Het bedrijf kenmerkt zich door de korte lijnen, een plezierige werksfeer, vakmanschap en heeft kwaliteit hoog in
het vaandel staan.
Als allround vakman GWW bij Witteveen ben je onderdeel van een groep enthousiaste vakmensen welke
verantwoordelijk zijn voor de realisatie van onze projecten in Noord Nederland. De projecten variëren in grootte
en diversiteit. Wij houden ons voornamelijk bezig met het herinrichten van de openbare ruimte en het vervangen
van rioleringen en het assisteren bij gemalenrenovaties.
Werkzaamheden
Als allround vakman GWW voer je werkzaamheden uit aan wegen, rioleringen, bestratingen, bermen,
oeverconstructies, grondkeringen en waterbouwkundige werken. Je bent jezelf bewust van risico’s en
ongewenste situaties in de omgeving waar je werkt. Je werkt vaak samen met de vakman GWW en de
machinist. Je hebt als doel om altijd, in samenwerking met je collega’s, een hoge kwaliteit te leveren.
Wij vragen:
-

Je ben een gemotiveerd vakbekwaam Allround Vakman GWW;
In het bezit van VCA-basis of bereid zijn om dit te halen op kosten van werkgever;
In het bezit van rijbewijs B, eventueel aangevuld met E;
Flexibele instelling, geen 9 tot 5 mentaliteit;
Je hebt bij voorkeur een opleiding gevolgd in de infratechniek en ervaring met riolerings- en grondwerk
Je bent klantvriendelijk en streeft ernaar om kwaliteit te leveren.

Hierboven staan onze wensen, maar als je niet voor 100% matcht en je dit vak erg boeiend vindt, laat het ons
dan ook weten. Wij denken hierin graag met jou mee.
Wat hebben wij jou te bieden:
•
•
•
•
•
•
•

Een vast contract op basis van de Bouw Cao;
Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden;
Uitdagende werkomgeving;
Een professionele onderneming met dito opdrachtgevers waarin werkplezier voorop staat;
Doorgroeimogelijkheden, waarbij je de kans krijgt je vrij te ontwikkelen;
Mogelijkheden tot het volgen van relevante cursussen en opleidingen;
Een bedrijfswagen;

Geïnteresseerd?
Stuur dan je gemotiveerde sollicitatie en CV naar onderstaand adres:
Witteveen Surhuisterveen
T.a.v. H.W. van der Galiën
Lauwersweg 3, 9231GR Surhuisterveen
Of per e-mail naar: kevin@witteveensurhuisterveen.nl
Of telefonisch via 0512-361487

