
Wij doen boringen voor de aanleg van aardwarmte systemen, waterbronnen en milieukundig onderzoek. Hiervoor zetten we verschillende  machinale 
boorstellingen en technieken in. Sonisch, roterend, verdringend en spoelboren tot dieptes van 150 meter. 

We zijn een ambitieus familiebedrijf, betrokken en houden van plezier in het werk. Veiligheid en verantwoordelijkheid zijn de basis. Daarnaast houden we van 
een open en eerlijke communicatie en stimuleren werknemers zich te blijven ontwikkelen. We verzorgen interne praktijkopleidingen. 

Samen met onze zusterbedrijven Groba Groep, handel in grondstromen en GRS Milieu, milieukundig adviesbureau, vormen we een slagvaardige combinatie 
van denkers en doeners. Het hoofdkantoor is in Wormerveer

Boormeester senior / Driller
Ben jij een nuchtere aanpakker met gedegen ervaring in boren en kan jij goed overzicht houden en een team aansturen? Dan kunnen wij het volgende 
voor elkaar betekenen. 

Ground research doet machinale boringen voor aardwarmtesystemen, aanleggen van waterputten, plaatsen van peilbuizen en het nemen van bodemmonsters. 
D.m.v. spoelboren en Sonic drilling. Op verschillende locaties in Nederland, soms overnacht je in een hotel.

Dit bieden wij jou:
 Een goed marktconform salaris
 Bij vaste aanstelling een 13e maand.
 Trainingen en doorgroei mogelijkheden.
 Een premievrije pensioenvoorziening.
 25 vakantiedagen.
 Reiskosten vergoeding.
 No-nonsens werksfeer in een loyaal familiebedrijf 
 2 x per jaar een super bedrijfsuitje. 

Dit verwachten van jou: 

Als boormeester ben je betrouwbaar, � exibel, klantgericht, stressbestendig, betrokken en oplossingsgericht. Je bent er goed van bewust dat je een 
kwaliteitsproduct maakt en gaat met respect met je omgeving en materialen om. Tevens:
 Beschik je over MBO werk en denkniveau.
 Ben je fulltime beschikbaar.
 Ben je sociaal, communicatief vaardig en oplossingsgericht.
 Ben je een aanpakker met verantwoordelijkheidsgevoel.
 Beschik je over rijbewijs B (E zou mooi zijn of anders bereid zijn deze te halen)
 Ervaring met bronboringen of spoelboringen.

 VCA en medische keuring gewenst.

Wat heb jij verder in huis?
Doorzettingsvermogen. Het is niet altijd mooi weer buiten, maar daar zit jij niet mee. Ook als een boring tegenzit of terrein is niet gemakkelijk te bereiken, 
dan verzin je een oplossing. Je werkt servicegericht.

Ga jij ervoor?
Als je denkt dat je hiervoor precies de juiste persoon zou zijn en er nu al zin in hebt, stuur dan een WhatsApp bericht naar:
Pim Groot 06 47326322 of Annelies Wichers 06 45495570. Bellen voor vragen mag altijd.

Hoe verder na je sollicitatie?
1. Je ontvangt snel een reactie.
2. Je maakt kennis met de algemeen directeur of teamleider.
3. Je ervaart onze manier van werken en maakt kennis met jouw toekomstige collega’s tijdens een meeloopdag.
4. Is iedereen tevreden, dan kan je snel aan de slag.


