VACATURE

(Leerling) Vakman GWW

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:

(Leerling) Vakman GWW (Full-time m/v)
Functieomschrijving
•
•
•
•

Inzetbaar zijn op diverse werken in de Grond-, Weg- en Waterbouw;
Werkzaam zijn als verlengstuk van onze uitvoerders;
Het (zelfstandig) uitvoeren van o.a. grond-, straat, en rioleringswerk;
Samenwerken met collega’s om tot een goed resultaat te komen.

Functie-eisen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een goede werkmentaliteit;
Je kan zelfstandig werken, maar ook goed functioneren in teamverband;
Je bent collegiaal;
Je kunt praktische kennis vertalen in je dagelijkse werkzaamheden;
Je bezit over goede communicatieve en commerciële vaardigheden;
Je bent leergierig;
Je bent bereidheid tot het volgen branche specifieke opleiding;
Je bent in bezit van rijbewijs B is een pré;
Je bent in bezit van vol VCA is een pré.

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.

