Bij Van Lenthe Dalfsen houden we van machines. Dagelijks combineren we mens -,
daad- en denkkracht om uiteenlopende projecten te realiseren. Dat doen we in de
grond-, weg- en waterbouw. Daarbinnen is bestuurbaar boren één van onze
expertises. Dat doen we met twee teams en één daarvan is op zoek naar een:

(Aankomend)
Boormeester
Je zorgt ervoor dat buizen, kabels en leidingen ondergronds worden aangelegd met
zo min mogelijk overlast voor opdrachtgever en omgeving. Je gebruikt hierbij het
juiste plan, geavanceerde boortechniek en een gezonde dosis praktisch inzicht.
Elke klus doe je met je collega’s. Samen neem je de verantwoordelijkheid, ook als
het even tegenzit. De kennis die je daarvoor nodig hebt, deed je misschien al eerder
op. Is dat niet zo? Dan heb je een sterke wil om een vak te leren.
We verwelkomen graag een allrounder of iemand die dat graag worden wil; een
vakman die net zo makkelijk meet als tekeningen leest, machines bestuurt of de
boorkop volgt. Liefde voor machines, het bestaat echt. Denk jij er ook zo over?
Heb je
rijbewijs B (en wellicht ook E)
een VCA-certificaat of ben je bereid deze te halen
belangstelling voor techniek en ben je leergierig
teamspirit en ben je flexibel
Wil je
wel een lange werkdag maken omwille van een klus
graag een prachtig vak (leren en) uitoefenen
je thuis voelen in een MKB familiebedrijf
Dan kunnen we jou dit bieden
een werksfeer van ‘aanpakken’ en ‘ons kent ons’
een prachtig vak en de mogelijkheid van een vakopleiding
een 40-urige werkweek
een goed salaris volgens de Bouw & Infra CAO
de secundaire arbeidsvoorwaarden die daar bij horen
Lijkt dit je wel? Mooi.
Stuur dan je cv met motivatie naar Haroldvanlenthe@vanlenthedalfsen.nl. En wil je
meer weten over deze vacature? Bel dan Henk-Jan van Lenthe (06-15016261), hij
vertelt het je graag.
Deze vacature staat open tot

