
Ballast Nedam is een ontwikkel- en bouwonderneming waarbij de projecten de kern van het bedrijf vormen. We willen het meest competitieve 

bouwbedrijf van Nederland zijn. Via directe en open dialoog met onze klanten en partners ontwikkelen we toekomstbestendige gebouwen en 

infrastructuur: van droom tot realisatie. Dit koppelen we aan onze slimme kijk op kostenefficiëntie, techniek, wereldwijde expertise en focus op 

operational excellence. Zo komt Ballast Nedam tot grensverleggende oplossingen. 

Van Leeuwen Verankeringen & Funderingssystemen B.V.
Van Leeuwen Verankeringen & Funderingssystemen B.V. is onderdeel van Ballast Nedam Parking, Marine & Civil (PMC). Dit geeft ons een unieke 

positie binnen Nederland en daarbuiten. Wij zijn in staat totaaloplossingen aan te bieden én onze klant te ontzorgen. Van Leeuwen heeft een 

sterke onafhankelijke positie als specialist in verankeringen en funderingen met onze Leeuwankers®, LEKA-palen én GEWI- of strengenankers. 

Al meer dan een halve eeuw leggen wij ons toe op innovatieve verankeringen van alle denkbare bouwkundige constructies. Liefde voor het 

pionieren combineren we met realistisch ondernemerschap en een pragmatische aanpak. Deze fundamenten hebben ons bedrijf gevormd tot 

een oplossingsgerichte partner.

Allround Boormeester
Werk jij als boormeester aan de meest toonaangevende infra projecten van Nederland?

 

Jouw uitdaging
Als Boormeester bij Van Leeuwen werk je met de meest innovatieve verankeringen van alle denkbare bouwkundige constructies (Leeuwankers®, 

LEKA-palen én GEWI- of strengenankers) aan toonaangevende projecten. Als Boormeester ben je verantwoordelijk voor het op vakkundige wijze 

bedienen van de boorstelling in alle fasen van het werk (opbouw, productie, afbouw en transport) en voer je klein onderhoud aan de machine uit. 

Veiligheid is jouw hoogste prioriteit en je bent een echte teamspeler.

Jouw profiel
•	 Je	hebt	ervaring	als	boormeester;

•	 Je	bent	in	bezit	van	een	VCA-	en	een	TCVT-certificaat	Machinist	Kleine/Grote	Funderingsmachine;

•	 Je	bent	een	echte	vakman,	een	teamspeler	en	hebt	een	flexibele	instelling;

•	 Je	denkt	mee	over	verbeteringen	en	innovaties.

 

Wij bieden
Onze mensen zijn de belangrijkste succesfactor. Vanuit deze overtuiging biedt Ballast Nedam een gezonde, veilige en motiverende werkomgeving. 

Daarbij staan onze gedeelde normen en waarden, hoe gaan we om met elkaar, de omgeving en onze klanten, centraal.

Wij bieden een interessante en uitdagende functie in een dynamische, soms hectische, omgeving. Uiteraard bieden wij een interessant en passend 

salaris en beschikken wij over een prima pakket aan arbeidsvoorwaarden volgens de bouw cao.

 

Wij kijken uit naar jouw reactie!
Solliciteer snel via onderstaande link:

https://werkenbij.ballast-nedam.nl/apply/allround-boormeester/gdo2uv


