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Berliner damwand
Aardwarmte

Assistent Boormeester
Pijpers Bronbemalingen B.V. in Nijkerk is een bloeiend bronbemalingsbedrijf. Eind 2018 zijn wij de
markt opgegaan om onze steentje bij te dragen aan de energietransitie en begonnen met
boorwerkzaamheden t.b.v. aardwarmte. I.v.m. met onze verdere groei zijn wij op zoek naar een
assistent boormeester met de mogelijkheid om door te groeien tot boormeester. Als assistent
boormeester verleen je assistentie aan de boormeester. Je voert verticale grondboringen uit, waarbij
hoofdzakelijk gebruik wordt gemaakt van de spoelboormethode. Verder ben je samen met de
boormeester verantwoordelijk voor de uitvoering van alle op de boorplaats voorkomende
werkzaamheden.
Tevens zoeken wij:

Ervaren Monteur Bronbemalingen
Als monteur bronbemalingen ga je onder leiding van een monteur Bronbemaling I of II alle
voorkomende bronbemalingssystemen op locatie aanleggen. De bronbemalingssystemen hebben tot
doel het droogmaken van bouwputten en sleuven voor bijvoorbeeld zwembaden, kelders, rioleringen,
etc. Het betreft een zeer afwisselende functie waarbij je zelfstandig werkt op diverse locaties in het
land.
Profiel:
Voor beide functies geldt:
Enthousiaste collega’s met een flexibele instelling en verantwoordelijkheidsgevoel. Geen 9 tot 5
mentaliteit. Goede beheersing van de Nederlandse taal. Woonachtig binnen een straal van 30 km.
Functie-eisen :
-

Geen opleiding vereist, wel affiniteit met grond- weg- en waterbouw
Certificaat VCA is een pré / Rijbewijs B (CE is een pré)
Capaciteiten: zelfstandig, doorzettingsvermogen, fysiek sterk en gemotiveerd
Oplossingsgerichte en proactieve houding

Arbeidsvoorwaarden :
-

Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
Mogelijkheid tot het volgen van cursussen en opleidingen
Uitstekend salaris conform CAO Bouw
Bij gebleken geschiktheid mogelijkheid tot een vast dienstverband

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en vind je het fijn om buiten te werken? Dan komen wij graag
met jou in contact!
Je kunt reageren door een schriftelijke reactie + CV te sturen naar bovenstaand adres, t.a.v. Peter
Frans Poort of per mail naar pfpoort@pijpers.nl.
(acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld)

