Brouwer Balkbrug BV is een familie bedrijf dat
al meer dan 50 jaar gevestigd is in Balkbrug. Het
is gespecialiseerd in het groen onderhoud van
(midden)bermen in zowel Nederland als
Voor onze groenprojecten zijn wij op zoek naar:
Duitsland. In Nederland zijn dit met name de
Meewerkend voorman/machinist bermen langs het spoor en in Duitsland de
(midden)bermen op autosnelwegen. Met
speciaal eigen ontwikkelde machines worden de
werkzaamheden uitgevoerd.

Vacature

Meewerkend voorman/machinist

Als meewerkend voorman geef jij leiding aan jouw collega’s binnen jouw team.
Jij zorgt ervoor dat het werk goed wordt afgeleverd, maakt een planning, denkt mee over
verbeteringen en helpt collega’s bij problemen en vragen. Jij begeleidt en werkt mee met jouw
collega’s en controleert de voortgang van de werkzaamheden. Jij zorgt er tevens voor dat jouw
collega’s zich goed kunnen ontwikkelen en dat de sfeer goed is.
Als machinist ben je werkzaam op een JCB Fastrac met een eigen ontwikkelde machine,
die de middenbermen snoeit op autosnelwegen in Duitsland (oktober tot maart).
In Nederland ben je werkzaam op een smalspoor tractor langs het spoor. In de drie
noordelijke provincies van Nederland maaien wij de bermen langs het spoor..

Heb jij:

Dan bieden wij jou:

✓
✓
✓
✓
✓

✓ Een zeer prettige werksfeer in een
hecht team
✓ Mogelijkheid tot persoonlijke
ontwikkeling
✓ Ruime mogelijkheid tot opleiding
en cursussen
✓ Zeer ervaren collega’s die je eerst
zullen begeleiden
✓ Markconforme salariëring
✓ Goede secundaire
arbeidsvoorwaarden
✓ Een baan waarbij je wordt
uitgedaagd

Minimaal 5 jaar werkervaring
In het bezit van een CE rijbewijs
Kennis van techniek/machines
Geen probleem met overnachten
Een gestructureerd, nette en
zelfstandige werkhouding
✓ Sociaal, klantgericht en communicatief
vaardig
✓ Kennis van de Duitse taal

Nieuwsgierig geworden?

✓

Neem dan contact op om te reageren of
voor meer informatie: info@brouwer-balkbrug.nl

www.brouwer-balkbrug.nl

Brouwer Balkbrug BV
Den Oosterhuis 27
7707 PD Balkbrug
Tel. 0523 – 612761

