
Slib en Grond Harlingen is een zusterbedrijf van Ground Research. Het is een grondbank van 4 hectare met 8 bassins en met een royale kade voor schepen 
tot 1000 kuub, gelegen aan het Van Harinxma Kanaal. Er wordt natte en droge bagger en grond ingenomen en omgezet tot verwerkbare grond. 

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 grond stromen en GRS Milieu, milieukundig adviesbureau, vormen we een slagvaardige 
combinatie van denkers en doeners.

Meewerkend voorman. 
Kraanmachinist. Harlingen

Ben jij een ervaren kraanmachinist en kan je goed organiseren? Dan kon dit wel eens een erg leuke uitdaging zijn! 

Slib en Grond Harlingen is een grondbank van 4 hectare met 8 bassins.  Er wordt natte en droge bagger en grond ingenomen en omgezet tot verwerkbare 

grond. Wij zoeken een voorman die het dagelijks werk kan organiseren, de locatie en machines goed op orde kan houden, de documentatie bijhoudt en 

tevens meewerkt als kraanmachinist. Voor de planning en aansturing is er ondersteuning van de plant-manager. 

Dit bieden wij jou:
 goed marktconform salaris

 25 vakantiedagen

 Premievrij pensioen

 Trainings- en doorgroeimogelijkheden

 Reiskosten vergoeding

 Afwisselende zelfstandige job

 No-nonsens werksfeer in loyaal familiebedrijf.

 2 keer per jaar een top bedrijfsfeest.

Dit verwachten we van jou: 

Je bent het type: handen uit de mouwen, betrokken, klantgericht, proactief, ziet oplossingen en hebt verantwoordelijkheidsgevoel. Tevens:

 ben je in bezit van het machinistendiploma MBO-3 niveau

 ben je fulltime beschikbaar

 ben je collegiaal

 beschik je over VCA certi� caat

 heb je technisch inzicht en gevoel voor machineonderhoud

 heb je interesse om nieuwe dingen te leren

 heb je een goede lichamelijke conditie om af en toe ook zwaar werk te verzetten.

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 mail naar:

Annelies Wichers aw@grsmilieu.nl of pak de telefoon 0645495570

Hoe verder na je sollicitatie?
1. je ontvangt snel een reactie

2. je maakt kennis met de plantmanager

3. je ervaart onze manier van werken en maakt kennis met je toekomstige collega’s tijdens een meeloopdag.

4. Is iedereen tevreden dan kan je snel aan de slag.


