
Bel onderstaand nummer of stuur een mail en stel je aan ons voor!

Met vriendelijke groet,

Bertram Hoftijzer

                                        0543-466346                                info@hoftijzer.info

Ervaring van collega's:

 "Het werk als zandzuigermachinist biedt grote

mate van vrijheid. Op zekere hoogte ben je

zelfs ‘eigen baas’ wanneer het gaat over de

dagindeling van de werkzaamheden. Mijn werk

is ontzettend afwisselend. Ik ben niet alleen

machinist, maar ook monteur voor normaal

voorkomende werkzaamheden met betrekking

tot onderhoud van de zuiger.

 Ik kan mijzelf elke dag

uitdagen om in elke situatie

een zo maximaal mogelijke

productie te draaien en een

mooi resultaat voor de

opdrachtgever achter te

laten." ~ Jan Leferink

Hoftijzer Verhuur- en Aannemingsbedrijf B.V. Aalten is opzoek naar een

enthousiaste medewerker welke zal functioneren als: 

A L L R O U N D  Z A N D Z U I G E R M A C H I N I S T
op één van onze drie zandzuigers.

"Het werk als

zandzuigermachinist is alles

behalve eentonig werk. Naast het

besturen van de zandzuiger

brengt het werk allerlei leuke

uitdagingen, zoals het oplossen

van storingen en het onderhoud/

reparaties aan de machine. 

Eigen inbreng wordt binnen Hoftijzer

gewaardeerd. Er wordt naar geluisterd.

Meedenken kan op verschillende manieren,

bijvoorbeeld het efficiënt transporteren

van de zandzuiger. Dit alles bij elkaar maakt

het werk afwisselend, en dat is precies wat

ik er zo leuk aan vind!" ~ Maarten Sikking

Een vaste aanstelling;

Opleidingsmogelijkheden passend bij de functie;

Salariëring conform cao met doorgroeimogelijkheden;

26 vakantiedagen en 13 ATV dagen; 

Een bedrijfsauto;

Enthousiast team van directie en medewerkers.

Communicatieve vaardigheden die passen bij de eerst verantwoordelijke op de zuiger;

Eigenaarsschap en daarbij passend verantwoordelijkheidsgevoel;

Enige kennis over en inzicht in diesel-, elektrotechniek en automatisering. 

Doorzettingsvermogen;

Kansen zien en in oplossingen denken.

Functieomschrijving

Wij bieden een uitdagende baan waarin plaats is voor werken met diesel-, elektrotechniek en

automatisering. In hoofdzaak bestaat jouw functie uit het dagelijks aansturen en controleren

van het zuigproces en de zandzuiger, het signaleren en verhelpen van storingen en het

uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. 

Wij bieden jou:

Je beschikt, ons inziens, over één of meerdere van onderstaande competenties:

Wij komen graag met jou in gesprek om samen te ontdekken waar jij op dit moment staat!


