
?WIJ ZIJN OP ZOEK!

Wij zijn op zoek naar een flexibele, betrokken en 
klantvriendelijke machinist voor één van onze 
VOLVO minigravers. 

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het 
graven tussen kabels en leidingen, zowel overdag 
als in de storingsdienst en de hierbij behorende 
grond- en straatwerken.

Je krijgt de beschikking over een eigen voertuig en 
een eigen graafmachine.

- Ben jij in het bezit van een VCA diploma?

- Heb je ervaring met het graven tussen kabels en 
  leidingen?

- Ben je naast graafwerkzaamheden ook bereid om 
  grond- en straatwerkzaamheden te verrichten?

- Ben je bereid om mee te draaien in een 
  storingsdienstrooster?

- Ben je bereid om opleidingen te volgen?

- Ben je flexibel en kun je goed samenwerken?

Wij zijn op zoek naar een flexibele, betrokken 
en klantvriendelijke chauffeur voor één van 
onze MAN knijperwagens. 

De werkzaamheden bestaan uit het laden, 
lossen en transporteren van diverse producten 
en materialen zoals grond, zand, puin, 
bouwhekken en rijplaten voor onze vaste 
klanten in de regio.

Je krijgt de beschikking over een eigen 
vrachtwagen.

- Ben je in het bezit van een CE rijbewijs met     
   code 95?

- Ben je in het bezit van een VCA diploma?

-Ben je bereid om ingezet te worden bij   
  calamiteiten?

-Ben je bereid om opleidingen te volgen?

-Ben je flexibel inzetbaar en kun je goed 
zelfstandig werken?

KnijperwagenchauffeurMachinist minigraver

Interesse? Bel: 06 53 63 92 43 of mail: info@vdkar.com

Zaagmolen 7 / Vaccaweg 19 Oud Gastel     WWW.VDKAR.COM

Dan zoeken wij jou!
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