MIDI-KRAANMACHINIST
BESTE MIDIKRAANMACHINIST UIT
ZWOLLE E.O., HEB JE EVEN?
De Wilde uit Lelystad en Beugel
gevestigd in Beilen zijn onderdeel van
de Reimert Groep. Wij bieden jou
graag een contract aan als je

Ben jij onze midikraanmachinist?
Neem contact op met:

ervaring hebt met de bediening van

Ingrid Doeswijk

een midikraan van 5,5 ton en een BE

06 - 25 39 77 06

combinatie voor het vervoer van deze
machine.

Of mail je CV en motivatie naar
idoeswijk@reimert-almere.nl

Met je midikraan ga je allerlei
werkzaamheden verrichten in de
grond-, weg- en waterbouw, zoals
kolken aanbrengen, aansluiten
hoofdriool en het afwerken van
bermen. Geen dag is hetzelfde!
Interesse gekregen?

De Reimert Groep
Dat werkt!
www.reimertgroep.nl

Ga er dan voor en neem snel contact
met ons op!

Wie ben jij?
De midikraan is voor jou de perfecte kraan om mee te werken. Je
hebt een BE rijbewijs en neemt je midikraan overal mee naar toe. Je
houdt van alle werkzaamheden die met terreinafwerking te maken
hebben en draait nergens je hand voor om. Je vindt het belangrijk
om samen met je collega’s de klus te klaren!

Wat ga je doen?
Alles wat met terreinafwerking in de grond-, weg en waterbouw te
maken heeft zit in jouw takenpakket. Met je midikraan plus BEcombinatie rijdt je de ene keer naar een project in of rondom
Lelystad en de andere keer naar een project in de omgeving van
Beilen.

Waar beschik je over?
·Afgeronde

opleiding machinist (MBO 3) of aantoonbare ervaring
als machinist;

·BE-rijbewijs;

·Ervaring op een midikraan is een pre;
·VCA-basis diploma of bereid dit z.s.m. te behalen.
Wat bieden wij jou?

·Een

prachtige midikraan (5,5 ton) + BE combinatie om te bedienen;

·Voldoende doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden;
·Passend salaris conform de cao Bouw & Infra;
·Afwisselend, verantwoordelijk en deskundig werk.
Enthousiast geworden?

Bel dan naar: Ingrid Doeswijk 06-25 39 77 06. Of mail je CV en
motivatie naar: idoeswijk@reimert-almere.nl

Ben jij onze nieuwe midikraanmachinist?
Solliciteer dan nu!

De Reimert Groep
Dat werkt!
www.reimertgroep.nl

