MOBIELE KRAAN MACHINIST

DAG, MACHINIST MET HIJSBEWIJS,
ZIN IN EEN UITDAGENDE
DUBBELFUNCTIE?

Bij Reimert staat een prachtige
mobiele kraan met telescooparm
op je te wachten! Houd je ervan
om de ene dag in de betonbouw
hijswerk te verrichten en de andere
dag in uitdagend grondwerk te
draaien op een 18-tons mobiele

Ben jij onze nieuwe
mobiele kraan
machinist?
Bel dan naar:
Ingrid Doeswijk 06-53825385.
Of mail CV & motivatie naar:
idoeswijk@reimert-almere.nl

kraan?

Dan kan jij de ‘eigenaar’ van deze
mobiele kraan worden!
Nieuwsgierig geworden? Ga dan
naar de website en neem contact
met ons op!

Reimert Bouw en
Infrastructuur: Dat Werkt!
www.reimert-almere.nl

Wie ben jij?
Je bent kraanmachinist in hart en nieren en zorgt goed voor je
mobiele kraan. Je houdt van afwisseling en uitdaging in je werk,
want je werkt al jaren met veel plezier op deze manier.

Je voelt je

verantwoordelijk voor je werk en vindt het geen probleem om je
cabine te verlaten om je collega’s een handje te helpen. Samen
met je collega’s maak je dat het werkt!

Wat ga je doen?
Op diverse projecten in de regio verricht je het hijswerk met een
18-tons mobiele kraan. Voor je begint te werken controleer je of er
genoeg zwenkruimte is, dat de kraan horizontaal staat en of de
ondergrond voldoende draagkrachtig is, zodat de kraan niet kan
wegzakken. Je verplaatst bouwelementen, onderdelen en
materialen die nodig zijn in het grondverzet en de betonbouw. Het
onderhoud van de mobiele kraan behoort ook tot je taken.

·Afgeronde

Waar beschik jij over?
opleiding machinist (MBO 3) of aantoonbare

jarenlange ervaring als machinist op een mobiele kraan;

·Hijsbewijs (deskundigheidsbewijs);
·Ervaring op een mobiele kraan is een pre;

·VCA-basis
·Een

diploma of bereid dit z.s.m. te behalen.

Wat bieden wij jou?
prachtige mobiele multifunctionele kraan 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 06-53825385. Of mail je CV en
motivatie naar: idoeswijk@reimert-almere.nl

Ben jij onze nieuwe
mobiele kraan machinist?

Reimert Bouw en Infrastructuur
Dat werkt!
www.reimert-almere.nl

