Wij zijn op zoek naar een Shovelmachinist (40 uur)

Onderdeel uitmaken van een gedreven team,
werken in de buitenlucht en met je collega’s zorgen
voor een goede verwerking van partijen grond en
baggerspecie. Als dat je aanspreekt, dan is een baan
als shovelmachinist bij GrondbankGMG iets voor jou!

Werkzaamheden
GrondbankGMG, onderdeel van de K3 organisatie, is
gespecialiseerd in het verantwoord toepassen van
herbruikbare grond en baggerspecie. Baggerspecie
(waterbodem) komt vrij bij het uitbaggeren
van sloten, grachten, rivieren en havens. Grond
(landbodem) komt vrij bij de bouw van tunnels,
parkeergarages, woningbouwprojecten, etc.
Partijen baggerspecie en grond worden op onze
locatie in Beuningen (tijdelijk) opgeslagen. Wij bieden
oplossingen voor het nuttig toepassen van deze
grond en baggerspecie, waardoor we mooie projecten
mogelijk kunnen maken. Zoals natuurontwikkeling
door het verondiepen van oude zandwinplassen en de
aanleg van geluidswallen naast snelwegen.

Als shovelmachinist zorg je ervoor dat het
verplaatsen en de opslag van grond en baggerspecie op onze locatie in Beuningen op een juiste
en veilige manier verloopt. Je verwerkt onder
andere ladingen die vrachtwagens lossen en helpt
bij het aanleggen van de geluidswal. Daarnaast ben
je samen met je collega’s en de locatiebeheerder
verantwoordelijk om te zorgen voor een nette en
opgeruimde locatie.

www.grondbankgmg.nl

Geïnteresseerd?
Wij verwachten dat je
• een vmbo diploma hebt;
• in het bezit bent van voldoende certificeringseisen die
gelden voor het werken met een 15-tons shovel;
• een echte aanpakker bent;
• een VCA certificaat hebt of bereid bent deze op korte
termijn te behalen;
• ruime werkervaring als shovelmachinist hebt.

Wij bieden
In deze functie bieden wij:
• een prettige werksfeer;
• een 13e maand;
• een goede pensioenvoorziening;
• veel mogelijkheden voor het volgen van trainingen en
cursussen.

Wil je meer weten over de organisatie en/of de
functie, dan kun je contact opnemen met Dennis
Jeurissen via 024 348 88 61 of Frank Bouwmeister
(uitvoerder/locatiebeheerder) via 06 21 50 48 77.
Je sollicitatie ontvangen wij graag per e-mail
voor 27 november 2020 onder vermelding van
‘Sollicitatie Shovelmachinist’. Je kunt je sollicitatie
sturen aan Truus Veens via t.veens@k3.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie
wordt niet op prijs gesteld.

www.grondbankgmg.nl

