
VEKA Group is een dynamisch familiebedrijf dat in
haar 32-jarige bestaan is uitgegroeid tot een
internationaal opererende speler in de
scheepsbouwindustrie met diverse werven in
binnen- en buitenland.

VEKA heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkeling,
bouw en verkoop van een breed scala aan
scheepstypen. In de afgelopen 30 jaar heeft VEKA
Group meer dan 1000 schepen gebouwd.

Binnen de functie kraanmachinist ben je binnen onze productie afdeling, onze droogdok locatie in Lemmer, 
verantwoordelijk voor het besturen en bedienen van verschillende hijs en hefmiddelen; laden, lossen, hijsen en 
rijden. Er zijn op deze locatie naast heftrucks, een bovenloopkraan en torenkraan (tot max 200 ton) te bedienen. 
Hiermee lever je een belangrijke bijdrage aan het bouwen en repareren van de schepen van onze klanten. Je 
wordt ingewerkt door de huidige kraanmachinist.

• Verantwoordelijk voor het veilig laden en lossen van goederen en verplaatsen van scheepssecties met behulp van 
heftruck, bovenloopkraan en/of torenkraan.

• Manoeuvreren met last
• Controleren van hijsgereedschappen
• Bijdragen aan de orde en netheid op de afdeling
• Bijkomende werkzaamheden zoals bijvoorbeeld uitvoeren kleine reparaties 

Werkzaamheden:

• VMBO werk/ denkniveau (afgeronde niv.3 opleiding richting maritiem/ techniek)
• Recente werkervaring in soortgelijke functie is gewenst en ervaring binnen de scheepsbouw heeft 

onze voorkeur
• Je bent in bezit van een VCA certificaat en/of heftruck- en hijs certificaten (of bereidheid deze te 

behalen)
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 
• Technisch inzicht, daadkracht, zelfstandig, flexibele werkhouding

Profiel kandidaat I Functie-eisen:

• Een marktconform salaris afhankelijk van opleiding en ervaring
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden op basis van de CAO Metaal en Techniek
• 38 vakantiedagen
• Reiskostenvergoeding woon-, werkverkeer
• Jaarcontract met intentie tot onbepaalde tijd contract

Arbeidsvoorwaarden:

Functie:

V A C A T U R E

Kraanmachinist - M/V

Wegens pensionering van een collega’s zijn we (in Lemmer, FR) op zoek
naar een:

40 u / week

Herken je jezelf in bovenstaand profiel of heb je vragen? Neem dan contact op met HR op tel.nr: 0183 - 505230 of 
email je cv met korte motivatie naar hrm@vekagroup.com 

Informatie & sollicitatie:

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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