
Vacature: (Leerling) Funderingsmedewerker m/v

Sterk
Een waterkering voor de bouw van de grootste zeesluis van de wereld? De versterking van de zeedijk op Texel? Een 
damwandkuip voor één van de grootste ondergrondse parkeergarages van Nederland? Bij Sterk werk je aan de meest 
fantastische projecten en bouw je mee aan het fundament van Nederland!

Sterk is dé funderingsspecialist op het gebied van grond- en waterkerende constructies uitgevoerd in stalen damwand. Een 
familiebedrijf waarbij innovatie en ontwikkeling hoog in het vaandel staan. Met ervaren en goed opgeleide professionals met hart 
voor de zaak en een modern en divers machinepark.  

Je functie
Voor onze vestiging in Eembrugge zoeken we een gedreven (leerling) funderingsmedewerker. Als funderingsmedewerker werk 
je onder één van onze moderne kranen en bent daarbij de rechterhand van de machinist. Je assisteert bij de heistelling en dankzij 
jou wordt het werk netjes en veilig uitgevoerd. Je werkt op diverse projecten door heel Nederland. Dit maakt deze baan zeer
afwisselend en veelzijdig. Wel vraagt het om een flexibele instelling. Daarom biedt Sterk een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden 
waaronder een uitstekende over- en reisurenvergoeding.

Je belangrijkste taken:
• Assisteert bij lossen, opbouwen, afbreken en laden heistelling.
• Geeft aanwijzing aan machinist tijdens uitvoering van de werkzaamheden.
• Je voert de werkzaamheden uit volgens het werkplanformulier. Afwijkingen meld je aan de machinist of uitvoerder.
• Je voert klein onderhoud uit en lost storingen op.
• Ziet toe op juist gebruik hijsmiddelen en voorzieningen.
• Beoordeelt deugdelijkheid van hijsmiddelen.
• Controleert of materieel gekeurd is.

Functie-eisen
• Affiniteit met de bouw en techniek. Heb je geen ervaring met dit type werk? Wij leiden je graag op!
• Rijbewijs B (of op korte termijn de wens dit te halen).
• Bezit basisveiligheid VCA is een pre, maar je kunt deze ook halen als je bij ons in dienst komt.
• Overige pre’s: Rijbewijs E en ervaring met las- en snijwerkzaamheden.
• Een specifieke vooropleiding is niet vereist. Belangrijk: Je werkt veilig en correct.

Competenties
Sterk heeft als bedrijf in de infrastructuur een no-nonsense cultuur en we hebben korte lijnen. Binnen Sterk zijn de kerncompeten-
ties samenwerken, klantgericht en resultaatgericht. Verder ben je flexibel, secuur, hebt doorzettingsvermogen en werkt altijd veilig.

Wat bieden wij?
We bieden een goed salaris, leuke collega’s, een fijne en dynamische werkomgeving en veel ruimte om jezelf te ontwikkelen. Dit 
alles binnen een familiebedrijf dat al meer dan 130 jaar bestaat, een voorloper is binnen de branche en een zeer goede reputatie 
geniet bij de bedrijven waarvoor we werken als ook in de regio’s waar we zijn gevestigd. In tegenstelling tot veel grote bouwbedri-
jven ben je bij Sterk geen nummer! Persoonlijke aandacht en vertrouwen staan centraal.

Contact:
Voor algemene informatie over bovenstaande functie kunt u contact opnemen met de heer D.S. Leeuwerke via 035-5392492 of 
per mail info@sterk.eu t.a.v. D.S. Leeuwerke.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan:
Sterk Midden Nederland B.V. (T.a.v. Mevr. M. Bouwman)
Eemweg 106, 3755 LD Eembrugge
Per e-mail: sollicitatie@sterk.eu

Kijk voor meer informatie over wie we zijn en wat we doen eens rond op www.sterk.eu. Die staat boordevol informatie over onze 
werkzaamheden en projecten. Of zie ons aan het werk in een van onze video’s.
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