VACATURE
Leerling Vakman Grond-, Weg- en Waterbouw
(Fulltime m/v)

Wat ga je doen?
Als Leerling Grondwerker ga jij meelopen met de ervaren grondwerkers binnen VanderHelm. Zij gaan jou
de kneepjes van het vak bijbrengen en zorgen er voor dat jij binnen no-time een echte Vakman Grond-,
Weg- en Waterbouw wordt.
Een dag uit het leven van een Leerling Grondwerker…
06.00 uur

Jij staat samen met je collega klaar om de bus in te stappen richting een klus in de Hoeksche
Waard. VanderHelm is daar met het woonrijp maken van een woonwijk bezig en jullie moeten er
vandaag voor zorgen dat de huizen worden aangesloten op het hoofdriool.

06.45 uur

Jullie komen aan bij de keet, waar jullie snel een bak koffie zetten, om vervolgens het werk voor
vandaag door te nemen. Het is vandaag de bedoeling dat bij het eerste blok alle huisaansluitingen
gemaakt worden.

07.00 uur

Jij staat met de schep in je handen om de kraanmachinist te assisteren bij het ontgraven van de
sleuf voor de aansluiting. Jij checkt of er geen kabels en/of leidingen zitten en zorgt dat de hoekjes
waar de kraan niet bij kan met de hand worden gegraven. Als de sleuf klaar is dan zorg jij ervoor, in
overleg met je collega, dat alle materialen binnen hand bereik liggen.

10.00 uur

Daarna stappen jullie samen in de sleuf, meten alles in, maken de buizen op maat en zorgen
daarna dat alles in elkaar wordt gezet zodat het huisriool aangesloten op het hoofdriool.

12.30 uur

Ondertussen hebben jullie honger gekregen en omdat het vrijdag is, staat er een bak patat klaar.

13.00 uur

Na de lunch staan er nog een aantal woningen te wachten en samen zorgen jullie ervoor dat alle
huisaansluitingen af zijn, de sleuf weer aangevuld is en dat alles netjes achter gelaten wordt.

15.30 uur

Omdat vandaag alles verliep zoals gepland, stappen jullie op tijd in de bus richting de zaak, waar
dan een heerlijke snack en een koud drankje klaar staan.

Wie ben jij?
Jij vindt het leuk om altijd buiten te werken, niet bang om vieze handen te krijgen en jij hebt het in je om
een echte Vakman Grond-, Weg- en Waterbouw te worden.
Maak werk van je talent, wij zijn op zoek naar jou! Pak jouw kans als Leerling Grondwerker bij
VanderHelm Bedrijven.
 Wij vinden het handig als jij in het bezit van rijbewijs B en VCA bent;
 Je hebt het werken in de buitenlucht en in de grond in je genen zitten;
 Je bent bereid tot het volgen van een branche specifieke (deeltijd)opleiding;
 Je kunt praktische kennis vertalen in je dagelijkse werkzaamheden;
 Je kan zelfstandig werken, maar ook goed functioneren in teamverband.

Wie zijn wij?
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
Grond-, Weg- en Waterbouw.

Enthousiast?
Ben jij iemand die ons team wil komen versterken en een aanwinst is voor het bedrijf? Tijdens een
gesprek maken we graag kennis met jou en vertellen wij je graag meer over ons en over de functie
Leerling Grondwerker. Stuur jouw sollicitatie met bijgevoegde CV graag naar L.vanmontfort@vdhelm.nl.
Heb je nog vragen aan ons? Neem gerust contact met ons op via mevrouw L. van Montfort via
telefoonnummer 010-2492460.
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