Geotron B.V. is in 1989 opgericht als een onafhankelijk grondboorbedijf in de milieu- en geotechnische
sector. Mede door de kwaliteiten en professionaliteit van de medewerkers en moderne apparatuur kan
Geotron een significante bijdrage leveren aan onderzoeken. Door het professionele karakter alsmede zijn
internationale ervaring en snelle inzetbaarheid op projecten in Europa is Geotron een gerespecteerd
partner bij het uitvoeren van milieutechnische en geotechnische projecten. Geotron werkt samen met
onder andere de overheid (op regionaal, nationaal en internationaal niveau), ingenieursbureaus
(nationaal en internationaal), aannemingsbedrijven, oliemaatschappijen, research instituten en
baggerbedrijven.
Wij zijn op zoek naar een
Assistent Veldwerker / boormeester (fulltime)
Werkzaamheden:
Als assistent veldwerker/boormeester assisteer je bij machinale-handmatige boringen ten behoeve van
geotechnisch en milieutechnisch onderzoek.
De werkzaamheden worden verricht onder verantwoordelijkheid van projectleider. De projecten worden
uitgevoerd in binnen en buitenland (België).
Wij verwachten:
Je beschikt over een VMBO werk- en denkniveau en je bent in het bezit van een rijbewijs B-E. Je bent in
het bezit van een VCA diploma of de bereidheid hebben het op korte termijn te behalen. Daarnaast heb
je de bereidheid om functiegerelateerde certificaten te halen en beschik je over goede mondelinge en
schriftelijke communicatie vaardigheden. Ook dient je fysieke gesteldheid voldoende te zijn voor het
uitvoeren van je werkzaamheden in verband met de voorbereidende werkzaamheden en het verplaatsen
van materialen. Je bent in staat om zelfstandig en proactief werkzaamheden in de buitenlucht te
verrichten.
Omdat de projecten ook in België uitgevoerd kunnen worden dien je bereid te zijn om mogelijk een
aantal dagen van huis te zijn en ook ter plaatse te overnachten.
Wij bieden:
In deze functie bieden wij:
- Aanstelling van 1,0 fte;
- Het salaris is afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring;
- Vakantietoeslag 8%
- Goede pensioenvoorziening;
- Het betreft voorlopig een tijdelijke aanstelling voor de duur van1 jaar.
Meer weten?
Wilt u meer weten over de organisatie en functie? Neem dan contact op met Ralph Splijard via
telefoonnummer 0344-655695 of 06-52505639.
Solliciteren?
Je sollicitatie ontvangen wij graag per e-mail via t.veens@k3delta.nl ter attentie van T. Veens.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

