
VACATURE KRAANMACHINIST FUNDERINGSMACHINE  
(hydraulische stelling en/of draadkraan)

Heb jij ervaring op funderingsmachine en wil jij lekker aan de slag in de bij een toonaangevende specialist in 
damwand waar een goed onderhouden materieelpark centraal staat? Ga dan met jouw Sterk ploeg het land door 
om op verschillende bouwprojecten iets moois te realiseren! 

Houd jij goed overzicht, neem jij de leiding over jouw ploeg en voel jij je verantwoordelijk voor een goede 
productie? Kan jouw ploeg rekenen op jouw vakmanschap en gemotiveerde werkhouding? Dan zoeken wij jou! 
Ga samen met jouw ploeg aan de slag met het trillen of drukken van damwand, het heien of boren van palen 
of het aanbrengen van groutankers. Het doel van jouw functie als Machinist is een optimaal lopend heiproces, 
uiteraard met een oog voor veiligheid.

Wat ga je doen als machinist?
• Lossen, opbouwen, afbreken en laden van de funderingsmachine vanuit de rol als machinist;
• Je controleert dat de funderingsmachine veilig en deugdelijk is opgebouwd;
• Je voert hijs- en hei-/trilwerkzaamheden uit op een funderingsmachine;
• Je houdt diverse rapportages bij en meldt afwijkingen aan de uitvoerder; 
• Voert klein onderhoud uit en lost storingen op aan het materieel;
• Je ziet er op toe dat er gewerkt wordt met deugdelijk en goedgekeurd materieel, dat de interne 

hijsinstructie wordt nageleefd en er binnen de gestelde maatvoering en tolerantie-eisen wordt gewerkt;
• Je treedt op als aanspreekpunt voor de uitvoerder en voor de opdrachtgever indien uitvoerder niet 

aanwezig is;
• Je geeft opdrachten, aanwijzingen, adviezen en tips aan de (leerling-)heier;
• En je zorgt voor een veilige werkomgeving voor jezelf en je collega’s door bv door het toezien op een 

juiste en verantwoord gebruik van hijsmiddelen en – voorzieningen.

https://www.sterk.eu


VACATURE KRAANMACHINIST FUNDERINGSMACHINE  
(hydraulische stelling en/of draadkraan)

Wat wij jou bieden: 
• Een goed salaris, marktconform de Bouw en 

Infra CAO. 
• Uitstekend pensioen;
• Collectieve zorgverzekering en/of een bijdrage 

wanneer je een uitgebreid aanvullend pakket 
hebt;

• Ruime verlofregeling met 25 vakantiedagen, 3 
kort verzuimdagen en 20 roostervrije dagen. 
Van deze 48 dagen worden 18 dagen in euro’s 
doorgestort naar jouw Tijdspaarfonds; 

• Zeer gunstige vergoedingen t.o.v. overwerk en 
reistijd;

• De mogelijkheid tot het rijden met een auto van 
de zaak;

• Een warm welkom met een on-boardingstraject 
waarbij je kennis maakt met Sterk en het werk 
d.m.v. introductiedagen en je neemt letterlijk een 
Sterk welkom-tas mee naar huis;

• De mogelijkheid tot het inzetten van een 
FITbudget; 

• Werkkleding, PBM en de nodige 
veiligheidstrainingen om op een veilige manier 
te werken;

• Investering in jouw ontwikkeling door o.a. het 
volgen van opleidingen en cursussen;

• Goed onderhouden materieel;
• Leuke collega’s binnen een sociaal bedrijf;
• Vakkundige leidinggevenden

Jij:
• Bent in bezit van een diploma voor de opleiding 

funderingsmedewerker of een gelijkwaardige 
opleiding als heier/leerling heier; 

• Beschikt over de basisvaardigheden lassen, 
branden, meten en uitzetten;

• Beschikt over basisveiligheid VCA;
• Bent in het bezit van een rijbewijs B;
• Hebt een goede beheersing van de Nederlandse 

taal in woord en geschrift;
• Je bent flexibel en communicatief vaardig.

Is dit de uitdaging die jij zoekt? Reageer dan snel!
Ben jij die enthousiaste nieuwe collega die wij zoeken? Reageer dan snel en stuur je CV naar: 
sollicitatie@sterk.eu. Heb je nog inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met Dennis Leeuwerke 
(Manager Projecten) op 06-12105069. Voor overige vragen kan je contact opnemen met Michelle Muller 
(HR-medewerker) op 06-51062708 of per mail HR@sterk.eu. Meer informatie over Sterk als werkgever vindt 
je terug op www.sterk.eu. Eerst even vrijblijvend kennismaken via whatsapp videobellen behoort ook tot de 
mogelijkheden!
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