ID

3073

Regio

Nederland - Limburg - Zuid

Branche

Grond, Weg en Waterwerken en Groenvoorziening

Opleidingsniveau

MBO

Functie

Vacature grondwerker Limburg
Je assisteert de fitter bij gas/water saneringen

Vacature inhoud

Classicificatie

Werken bij onze opdrachtgever, is werken in teamverband van
bescheiden omvang op interessante projecten. Door te werken met de
juiste mensen en een persoonlijke benadering proberen wij een optimale
werksfeer te creëren.
Een baan in infra- en grondwerk is afwisselend werk met vele
uitdagingen, loopbaan-mogelijkheden en een goed salaris. Werken in de
GWW infra is iets om trots op te zijn. Het werk dat je maakt blijft
jarenlang bestaan en de huidige samenleving kan simpelweg niet meer
zonder een goeie ondergrondse infrastructuur.
Kortom een branche waarin je met veel plezier en voldoening zult
(samen)werken.
Door de groei van de organisatie zijn wij dan ook altijd op zoek naar de
juiste medewerkers. Wij zoeken vooral enthousiaste mensen die graag
meedraaien in een dynamisch team.
zelfstandig
•grond- en straatwerk ervaring;
•Geen 9 tot 5 mentaliteit;

Vereisten

Je bent in bezit van de volgende certificaten of hebt de bereidheid deze
te behalen.
•VCA Basis;
•Veilig werken langs de weg;
•Viag VOP;
•Rijbewijs B

Opleiding

VCA Basis
Viag VOP

Talenkennis

Nederlands

Werkdagen

Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag

Werktijden

07.30 t/m 20.00

Ploegendienst

geen ploegendienst

Looptijd

Aanvankelijk detachering of uitzending, aansluitend in dienst bij
opdrachtgever

Aanvang

per direct

Direct solliciteren (U heeft reeds inloggegevens)
Direct solliciteren (U heeft nog geen inloggegevens)
Let op! Solliciteren per e-mail of per post is niet mogelijk.
Hoe bericht Selexions U over de uitkomst van Uw sollicitatie?

Sollicitatiewijze

Gezien de vele sollicitaties die wij iedere dag mogen ontvangen zijn wij
helaas veelal niet in de gelegenheid U telefonisch of per brief uitsluitsel
te geven over de uitkomst van Uw sollicitatie. Wordt U uitgekozen voor
deze vacature dan ontvangt U in ieder geval wel telefonisch bericht. Een
afwijzing op Uw sollicitatie ontvangt U in alle gevallen op Uw
persoonlijke online profiel bij Selexions. Op deze wijze kunnen wij
garanderen dat U 100% zeker terugkoppeling ontvangt over Uw
sollicitatie.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

