Ter uitbreiding van het team van Vibrocom Funderingstechniek B.V. zijn wij met spoed op zoek naar
een geschikte collega voor de functie van

MACHINIST MOBIELE HEI-INSTALLATIE
Fulltime
Vibrocom Funderingstechniek ontwerpt en produceert de MiniVibro paal, toegepast in de bouw en
infra. Een volledig geautomatiseerd funderingssysteem, met een palenproductie van gemiddeld 250
palen op dag basis. De heipalen worden in verschillende lengtes en schachtafmetingen
geproduceerd.
Naast het laden, lossen en bedienen van de mobiele hei-installatie behoren ook het opstellen en het
strijken van de installatie tot de werkzaamheden. Je bent met de heiploeg vaak één van de eerste
aanwezigen op een bouwplaats. Voordat je aanvangt met de werkzaamheden, controleer je de heiinstallatie en signaleer je eventuele risico’s op het gebied van veiligheid. Je hebt een flexibele
instelling en bent zelfstandig. Als machinist ben je samen met de uitvoerder verantwoordelijk voor
een correcte uitvoering van het werk.
VEREIST NIVEAU, KENNIS EN VAARDIGHEDEN
 In bezit van het certificaat TCVT en Machinist Mobiele Hei-installatie;
 Ervaring met en kennis van funderingsmachines;
 In bezit van rijbewijs B/BE en bij voorkeur ook C/CE;
 Kennis van veiligheidsvoorschriften en kwaliteitsnormen uit de branche (VCA basis verplicht),
of bereidheid direct VCA te behalen

VIBROCOM BIEDT
 Een uitdagende en gespecialiseerde functie-invulling;
 Een fijne werksfeer in teamverband;
 Een prima pakket aan arbeidsvoorwaarden conform CAO bouw;
 Veel ruimte voor eigen inbreng, initiatief en ontwikkeling;
 Prestatiebonus op basis van paalproductie.

WIE ZIJN WIJ?
Vibrocom Funderingstechniek B.V. is een erkend succesvol en innovatief producent en ontwerper
van MiniVibro palen. Met onze producten en diensten, behoren wij tot de meest competente
leveranciers van Nederland en België. Vibrocom maakt deel uit van de Van Berlo Groep.
De Van Berlo Groep bestaat uit diverse bedrijfsonderdelen die gezamenlijk gespecialiseerd zijn in
het ontwerpen en realiseren van onderbouwconstructies zoals bedrijfsvloeren, funderingen,
funderingspalen en laadkuilen. Dankzij de nauwe samenwerking tussen deze bedrijven, ontstaat al
tijdens de conceptfase een goede afstemming en constructief overleg tussen de verschillende
betrokkene partijen. Van Berlo is op deze manier in staat bedrijfsvloeren met een toegevoegde
waarde te ontwerpen en te realiseren.
INTERESSE?
Mail dan direct je CV en motivatiebrief aan:

Petra.truren@vanberlo.com
Van Berlo Bedrijfsvloeren B.V.
Postbus 183
5460 AD Veghel
0413-389090

