Vacature Vakman GWW
Ben jij technisch, klantgericht en goed in mensen aansturen? Vind je het leuk om buiten te werken?
En kun je overweg met gereedschap en werktekeningen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Ter versterking van ons enthousiaste team bij EcoCare Milieutechniek, is Van der Werff Groep op
zoek naar een
Vakman GWW (fulltime).
Functieomschrijving:
Als Vakman Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van alle
voorkomende grondwerkzaamheden op locatie. De werkzaamheden bestrijken het hele land, dus
soms zijn er lange reistijden.
In deze functie zal je voornamelijk samen met de uitvoerder werken en met hem projecten
realiseren. Het kunnen bedienen van materieel (mini/midikraan en Sherpa/shovel) is een pre.
Het takenpakket:
- Krijgt de werkopdracht ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden van de uitvoerder
- Bij werkopdrachten en projectmatige werkzaamheden de uitvoeringsdetails en bijzonderheden met
de uitvoerder bespreken
- Uitvoeren van alle voorkomende grondwerkzaamheden
- Lokaliseren van kabels en leidingen
- Verantwoordelijk voor de eigen urenregistratie
- Verantwoordelijk voor klantvriendelijk en klantgericht handelen
KAM:
- Legt werkzaamheden bij acuut gevaar voor kwaliteit veiligheid, gezondheid en/of milieu stil
- Draagt zorg voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu van de uit te voeren werkzaamheden
- Rapporteert schriftelijk onveilige situaties en (bijna) ongevallen
- Neemt deel aan toolboxmeetings
Functie-eisen:
- MBO niveau 1 of 2 werk- en denkniveau
- In het bezit zijn van een diploma vakman GWW
- In het bezit zijn van een geldig certificaat VCA basis
- Ervaring met het werken met machines (kraan/minikraan en shovel)
- Ervaring met rioleringswerkzaamheden
- Goede beheerding van de Nederlandse taal
- In het bezit zijn van een rijbewijs B
- Accuraat kunnen werken
- Gemotiveerde en flexibele werkhouding
- Positieve uitstraling richting collega’s en derden
- Beschikken over een klantgerichte instelling
Aanvullende informatie:
Heb jij interesse in deze uitdagende functie? Mail dan je CV en motivatie naar
a.vanderwerff@vanderwerffgroep.nl, ter attentie van Anouschka van der Werff.

