VACATURE

Landmeter

VanderHelm Bedrijven is de bodembrede dienstverlener. Wij adviseren en ondersteunen onze klanten
op het gebied van Milieu, Civiel & Infra en Ecologie. De combinatie van activiteiten maakt ons
onderscheidend en vernieuwend en zo kunnen wij onze relaties zoals projectontwikkelaars, aannemers
en overheden, ontzorgen met diverse vraagstukken.
VanderHelm is een echt familiebedrijf en dat zie je overal in terug. Onze mensen vormen dan ook het
belangrijkste werkkapitaal, want zonder onze mensen staat alles stil. Mensen een kans geven om
zichzelf te ontwikkelen, hun kwaliteiten benutten en bovenal zorgen dat ze het naar hun zin hebben; dat
zijn onze belangrijkste kernwaarden. Wij zijn met recht trots op onze collega’s en onze collega’s zijn
trots om voor VanderHelm te werken. Vanwege groei en uitbreiding zijn wij op zoek naar een extra:

Landmeter (Full-time m/v)
Functieomschrijving
•
•
•
•
•
•
•

Het inmeten van bestaande situaties (DTM), riolering en proefsleuven;
Het uitvoeren van revisiemetingen;
Het monitoren van zakbaken;
Het uitvoeren van kleinschalige deformatiemetingen;
Uitzetten ten behoeve van bouwrijp en woonrijp maken;
Maatvoeren in de bouw van heipalen tot verdiepingen;
Waterpassen.

Onze opdrachtgevers zijn grotendeels ingenieursbureaus, aannemers, gemeenten en onze eigen
aannemingstak. Ons meetgebied is voor 75% binnen een straal van 20 kilometer van ons kantoor.
Momenteel zoeken wij versterking binnen ons bestaande team dat bestaat uit 4 personen. Voor deze
vacature zoeken wij een landmeter die circa 40 uur per week buiten werkzaam is. Het verwerken van
de meetgegevens wordt op kantoor door iemand anders gedaan.
Het werk bestaat uit het zelfstandig uitvoeren van bovengenoemde werkzaamheden. Bij sommige
klussen zal je samen met een collega op pad gaan. Je krijgt de beschikking over eigen meetapparatuur
zoals GPS en Total Station, beiden van Leica. Daarnaast gebruik je een ingerichte auto van de zaak
die je ook voor woon-werkverkeer kan gebruiken.
De werktijden zijn doorgaans van circa 7.00 uur tot 15.00 uur. Wij hebben iemand nodig die zelfstandig
kan werken, ervaring of affiniteit heeft met landmeten en het leuk vindt om afwisselend werk te doen.
Als jij dat bent, zien we je graag een keer op gesprek!
Nadere informatie, contactgegevens en solliciteren?

Wil je meer informatie over ons bedrijf of de vacature, dan kun je contact opnemen met mevrouw L. van
Montfort via telefoonnummer 010-2492460. Ben je geïnteresseerd in deze functie, stuur dan per e-mail
jouw sollicitatie met bijgevoegde CV graag naar L.vanmontfort@vdhelm.nl.

