
Brownline is opgericht in 1994 en is gefocust op het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor de boorindustrie. Ons doel is meetapparatuur te ontwik-
kelen die betrouwbaar, nauwkeurig en eenvoudig in gebruik is. Dit is nodig om te navigeren in de steeds complexer wordende ondergrondse infrastructuur.

Onze inventiviteit en doorzettingsvermogen vormen de basis voor de ontwikkeling van Drillguide. Dit is een zeer nauwkeurige steering service die in de 
loop van de jaren een wereldwijd begrip geworden is. Onze ruim 20 jaar ervaring en onze mensen zijn hierbij de sleutel tot het succes.

“Ons team bestaat uit wetenschappers, boorspecialisten en surveyors”

Onze mensen zijn oplossingsgericht en hebben een no-nonsense mentaliteit, zo bereiken we uw doelen. Met onze dienst bent u verzekerd van kennis en 
ervaring uit het veld. Samen met onze tools bieden wij de totaaloplossing. 
 

Buitendienst medewerker / Surveyor
Salaris €3500 - €5000  |  interne opleiding  |  MBO werk- en denkniveau

 

Wat ga je doen?
Als een echte vroege vogel zit je ’s morgens voor dag en dauw in onze kantine in Meerkerk aan de koffie. Daarna ga je op pad met de bus naar de boorlo-
catie. Deze bus is tegelijkertijd jouw mobiele kantoor. Vanuit dit kantoor zorg jij ervoor dat de horizontaal gestuurde boringen van onze klanten vlekkeloos 
worden uitgevoerd. Je zet ons meetsysteem in en werkt samen met het team van de klant om de boring te begeleiden.

Als er een onverwachte situatie ontstaat ben je niet van slag, maar je lost het probleem op en bewaart altijd het overzicht. Je steekt graag de handen uit de 
mouwen en je bent niet bang voor vieze schoenen. In eerste instantie zul je aan de slag gaan in de Benelux, maar in de toekomst kun je ook ingezet worden 
in het buitenland.
 

Wat vragen wij van je?   
MBO werk- en denkniveau     Minimaal 4 dagen beschikbaar    Ervaring is niet vereist, wij hebben een eigen Academy om je op te leiden    Zelfstandig 
en probleemoplossend    Communicatief: je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal. Engels en Duits is een pré    Rijbewijs B.

Wat bieden wij je? 
 Een uitdagende en afwisselende baan in ons groeiende bedrijf
 Veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
 Een goed salaris, afgestemd op je ervaring en passend bij je verantwoordelijkheden. Indicatie: €3500 - 5000
 Evt. een auto van de zaak
 Een telefoon
 Brownline werkkleding
 Veel ruimte voor ontwikkeling en persoonlijke groei
 Een prettige onderlinge werksfeer
 Wij zorgen goed voor onze werknemers. Borrelen in ons eigen café is vaste prik op vrijdagmiddag. Ook staat er regelmatig een BBQ of een andere  
 gezellige bijeenkomst op de planning.
 
Wij zijn Brownline, een wereldwijd leverancier van steering services voor horizontaal gestuurde boringen en wij zijn op zoek naar versterking voor onze 
buitendienst. Ben jij dat? Solliciteer vandaag nog!

Maak van onderstaande link een kopie om direct via onze eigen site te reageren:
https://www.drillguide.com/nl/vacatures/buitendienst-medewerker--surveyor/8 


