VACATURE

SOLLICITATIE
Als je voldoet aan
genoemd profiel en je
woont binnen een straal
van max.40 kilometer
van Werkendam stuur
dan je motivatiebrief
met CV naar:
hrm@vekagroup.com

TORENKRAANMACHINIST |
TERREINMEDEWERKER
Ter uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar een ervaren torenkraanmachinist I
terreinmedewerker voor 40 uur per week. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het
bedienen van verschillende torenkranen met afstandsbediening en het bijhouden van de werf.
Je zorgt voor een goede voorbereiding, de uitvoering van het werk en het materiaal. Je hebt
een proactieve houding en geen 9-5 mentaliteit. Uiteraard staat bij deze functie veiligheid en
kwaliteit hoog in het vaandel.
Werkzaamheden
Verantwoordelijk voor het uitvoeren van diverse hijswerkzaamheden
Bijhouden van de werf
Het verrichten van dagelijkse controles en klein onderhoud aan de kraan en hulpmaterialen
zijn onderdeel van de taak
Draagt zorg voor schoonmaken, aftanken, het overzichtelijk en veilig parkeren van deze
machines
Je maakt goede afspraken omtrent de periodieke werkzaamheden als onderhoud en
schoonmaak
Profiel kandidaat I Functie-eisen
In bezit van kraanbestuurder werf torenkraan certificaat
Heeft recente aantoonbare werkervaring op torenkranen
In bezit van een VCA diploma
In bezit van een heftruck certificaat
Heeft een zelfstandige en veilige werkhouding met verantwoordelijkheidsgevoel
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
Pluspunten
Je hebt affiniteit met de binnenvaart
Je bent in het bezit van het TCVT certificaat
Je bent in het bezit van het rijbewijs
Je beschikt over technisch inzicht en een goed coördinatievermogen
Je bent in het bezit van EHBO en BHV certificaten of bent bereid dit te behalen
Arbeidsvoorwaarden
Een marktconform salaris, afhankelijk van leeftijd en opleiding
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden op basis van de CAO Metalektro
40 vakantiedagen
Reiskostenvergoeding
Contract voor 6 maanden met optie tot verlenging na het verstrijken van deze periode
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