
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. 

Machinist grondverzet
Standplaats: Maarssen/Landelijk

Wil je als Machinist Droog en Nat Grondverzet deel uitmaken van het team van machinisten bij Ballast Nedam?
 

 Jouw uitdaging
Heb je de afgelopen jaren gewerkt met verschillende typen grondverzetmachines? Heb je nog lang geen genoeg van je vakgebied, maar ben je wel toe 
aan een nieuwe werkgever? Werk je graag met innovatief materieel op projecten die de kaart van Nederland letterlijk veranderen, zoals de aanleg van 
de nieuwe Blankenburgtunnel? Lees dan snel verder! Ballast Nedam Specialistisch Grondverzet (BNSG) zoekt een Machinist Droog en Nat Grondverzet 
voor de uitbreiding van het team van machinisten. Ballast Nedam Specialistisch Grondverzet maakt onderdeel uit van Ballast Nedam Marine & Civil. 

Functieomschrijving
Als Machinist Droog en Nat Grondverzet ben je verantwoordelijk voor het grondverzet op de projecten van Ballast Nedam. Om succesvol onderdeel uit 
te maken van ons projectteam, moet je een ongekende passie hebben voor het vakgebied. Dat hoeven we jou als ervaren machinist niet te vertellen. 
Onze projecten bevinden zich door heel Nederland en dat betekent dat je veel van huis bent, je onregelmatig werkt en vaak met je collega’s in de kost 
zit. Hier laat jij je echter niet door afschrikken, sterker nog; jij houdt wel van een beetje avontuur!

Net als jij vinden ook wij het belangrijk dat er een mooi stukje vakwerk wordt afgeleverd. Bij Ballast Nedam werk je daarom met kwalitatief hoogwaar-
dige machines. Ook hebben we aandacht voor de manier waarop we ons werk uitvoeren. Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel, met een klein 
team zorg jij er mede voor dat het werk goed en veilig verloopt. Wil jij je loopbaan voortzetten bij BNSG (Ballast Nedam Specialistisch Grondverzet)? We 
zien je sollicitatie graag tegemoet! 

Jouw profiel
•	 Je	hebt	een	vakgerichte	opleiding	gevolgd,	zoals	SOMA	college	of	een	vergelijkbare	opleiding;
•	 Je	hebt	ervaring	met	verschillende	typen	rupskranen	en	kunt	bij	voorkeur	ook	uit	de	voeten	baggerpompen	aan	de	machine;
•	 Je	bent	in	het	bezit	van	je	VCA-diploma	en	een	geldig	rijbewijs	B;
•	 Je	hebt	ervaring	in	een	vergelijkbare	functie	bij	een	aannemer;
•	 Je	hebt	ervaring	met	GPS,	bij	voorkeur	met	Leica	en	Prolec;
•	 Je	bent	bereid	om	door	heel	Nederland	te	reizen,	onregelmatig	te	werken	en	in	de	kost	te	gaan;
•	 Je	bent	bereid	om	op	basis	van	een	dienstverband	bij	ons	aan	de	slag	te	gaan.

Wij bieden
Een uitdagende en afwisselende fulltime functie (40 uur per week) in een dynamische omgeving met verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en ontwik-
kelingsmogelijkheden.
Daarnaast is Ballast Nedam onderdeel van de snel groeiende Renaissance Construction organisatie, die wereldwijd opereert en kansen biedt. Arbeids-
voorwaardelijk bieden wij een prima salaris met passende secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de Bouw CAO. 

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

https://werkenbij.ballast-nedam.nl/apply/machinist-grondverzet/ajlu89


