
MACHINIST 
VERREIKER VACATURE 

Als verreiker machinist ga je samen met je eigen verreiker op 

pad om diverse hijsklussen uit te voeren voor onze opdracht-

gevers. Je bent op dit moment werkzaam in de bouw of ben 

als vrachtwagenchauffeur op zoek naar meer afwisseling in 

je werk. Die afwisseling kunnen wij jou bieden! Op het ene 

moment hijs je met je verreiker een dakkapel vakkundig op 

zijn plek, op het volgende moment word je gevraagd om te 

assisteren bij het plaatsen van een staalconstructie, help je een 

hovenier bij het snoeien van bomen, bevoorraad je materiaal 

op een bouwplaats of bouw je mee aan de verbreding van een 

snelweg!

Je ben trots op je machine en die onderhoud je daarom goed. Je ziet 

het ook wel zitten om met één van onze mooie vrachtwagens onder-

weg te zijn. Samenwerken vind je leuk en een tevreden klant geeft jou 

een tevreden gevoel! 

Kortom een baan waarin werken met mensen, bouw, materieel en 

transport samenkomen. Zie jij dat ook wel zitten?

Functie-eisen
• Je hebt affiniteit met machines 

• Je hebt verstand van bouwen, een rijbewijs CE is een pré

• Je bent enthousiast, proactief en klantvriendelijk

• J e kunt bij ons een TCVT-opleiding tot verreiker machinist volgen  

of je CE-rijbewijs halen.

• Je bent fulltime beschikbaar

Wie wij zijn 
Buijtenhuis richt buitenruimtes in en verzorgt grondwerk bij bouw-, 

infra- en waterprojecten. Ook verhuren we grondverzetmachines, 

verreikers en onkruidbestrijdingsmachines. Dat gaat goed! Daarom 

zoeken we regelmatig nieuwe medewerkers. Handige, hardwerkende 

buitenjongens die verder kijken dan hun neus lang is. Die net als wij 

positief ingesteld zijn, denken in oplossingen en het belangrijk vinden 

om met elkaar te lachen.

Herken jij jezelf hierin? Solliciteer dan. Niet morgen, maar nu!  

Wij bieden je namelijk uitdagende projecten, leuke collega’s,  

een goed salaris, cursussen en opleidingen, leuke feestjes en  

lekkere barbecues.


