Wij zijn op zoek naar een Boormeester (40 uur)

Onderdeel uitmaken van een gedreven team, je kennis
op het gebied van geografie inzetten en werken op
de mooiste plekken in binnen- en buitenland. Als dit
je aanspreekt dan is een baan bij BoutenGeotron iets
voor jou!

Werkzaamheden
Als boormeester ben je verantwoordelijk voor
machinale en handmatige boringen ten behoeve van
geotechnisch en milieutechnisch onderzoek.
Je werkt zelfstandig onder verantwoordelijkheid van
een projectleider. De projecten worden uitgevoerd
in binnen- en buitenland (bijvoorbeeld Duitsland,
Zweden, België en Frankrijk).

Over BoutenGeotron
BoutenGeotron is specialist in geotechnische,
milieutechnische en grondwatertechnische projecten.
We verzorgen het complete pakket van grondige
bodemanalyses tot het serieuze boorwerk op land en
water. Van 2 tot wel 200 meter diep. Ook verzorgen
we alles wat met grondwater te maken heeft zoals
bronbemaling, retourbemaling, brandputten,
grondwatersanering en bodembeschrĳvingen.
Waar wij klaar zijn, kunnen onze klanten verder met
bijvoorbeeld de bouw van huizen, sluizen, tunnels en
het aanleggen van duurzame bodemenergiesystemen.

Wij verwachten dat je:
• beschikt over een VMBO diploma of een
vergelijkbaar werk- en denkniveau;
• in het bezit bent van een rijbewijs;
• in het bezit bent van een VCA diploma of de
bereidheid hebt om deze op korte termijn te halen;
• bereid bent functiegerelateerde certificaten te
halen;
• beschikt over goede communicatieve
vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
• fysieke gesteldheid voldoende is voor het uitvoeren
van je werkzaamheden;
• in staat bent om zelfstandig en proactief
werkzaamheden in de buitenlucht te verrichten;
• bereid bent om mogelijk een aantal dagen en
nachten per maand van huis te zijn.

www.boutengeotron.nl

Wij bieden
In deze functie bieden wij je:
• een dynamische functie binnen een
ondernemend bedrijf;
• een goede pensioenvoorziening;
• een fijne werkomgeving;
• de mogelijkheid tot het volgen van
opleidingen en trainingen.

Over K3

BoutenGeotron is onderdeel van de K3 organisatie,
een veelzijdig bedrijf. De K3 ondernemingen werken
samen aan landschappen voor de toekomst. Ze
winnen de (bouw)grondstoﬀen zand, grind en klei,
transporteren het, nemen grond in, verwerken het en
als BoutenGeotron verzorgen we het complete pakket
aan grondboringen en bodemonderzoek. Al deze
activiteiten worden gecombineerd met duurzame
gebiedsontwikkeling. Zo creëert de K3 organisatie
natuur- en recreatiegebieden en zorgt ervoor dat het
overstromingsgevaar langs de Nederlandse rivieren
wordt verminderd. Ook wordt gewerkt aan de inpassing
van duurzame energie in het landschap.

Meer weten?
Wil je meer weten over de functie en de
organisatie? Neem dan contact op met
Ralph Spiljard (directeur BoutenGeotron) via
telefoonnummer 0344 65 56 95 of 06 5250 5639.
Je kunt je sollicitatie sturen naar Truus Veens via
t.veens@k3.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie
wordt niet op prijs gesteld.

www.boutengeotron.nl

