VACATURE

Ervaren
rupskraanmachinist
Werken bij Buijtenhuis Nijkerk B.V. geeft je de mogelijkheid mee
te werken aan projecten als Foodcourt De Wieken in Amersfoort,
de Laakse Tuinen in Amersfoort en/of Rassenbeek en De Wiel
in Nijkerk. Onder leiding van de (project)uitvoerder werk je aan
particuliere, cultuurtechnische en infraprojecten. Voor jou als
ervaren rupskraanmachinist is geen dag hetzelfde. Met jouw
werkervaring kunnen wij ervan uitgaan dat elke klus tot in de
puntjes wordt uitgevoerd.

Wat jij krijgt

• Marktconform salaris uit de cao van Groen, Grond en Infrastructuur (GGI)
• Een fijne sfeer met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en leuke teamuitjes
• 26 vakantiedagen en 13 ATV-dagen (arbeidstijdverkorting) per jaar

Wie wij zijn

Buijtenhuis richt buitenruimtes in en verzorgt grondwerk bij bouw-, infraen waterprojecten. Ook verhuren we grondverzetmachines, verreikers en
onkruidbestrijdingsmachines. Dat gaat goed! Daarom zoeken we regelmatig
nieuwe medewerkers. Handige, hardwerkende buiten-collega’s 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.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een betrouwbare, flexibele collega zonder 9-tot-5 mentaliteit.
Je vindt het niet vervelend dat elke dag anders kan zijn en je hebt aandacht
voor details. Je bent energiek en je kunt problemen zelfstandig oplossen. Je
bent trots op wat je maakt en vindt samenwerken belangrijk. Je bent fulltime
beschikbaar en woont in een straal van 30 kilometer rondom Nijkerk.

Vaardigheden:

• Je bent in bezit van een rijbewijs B, bij voorkeur BE;
• Je bent in het bezit van een geldig VCA Certificaat
• Je hebt voldoende werkervaring als rupskraanmachinist
Ben jij de ervaren rupskraanmachinist die wij zoeken? Reageer dan via
marleen@buijtenhuis.nl of bel ons op 033-2456299 dan kunnen wij kijken of
je bij ons een ‘bakkie koffie’ kunt komen drinken. Misschien tot snel!

Wordt
dit jouw
machine?

