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Stratenmaker
Plaats / Provincie: Lelystad / Flevoland
Branche / Niveau: Overig / MBO
Aantal uren / Dienstverband: 40 uur / Fulltime
Vacature referentie: 104623

Bedrijfsomschrijving
Dit bedrijf in Lelystad voert voornamelijk werkzaamheden uit in de infrabranche. Het bedrijf houdt zich bezig met
alles wat te maken heeft met de infrastructuur in Nederland. Dit bedrijf in Lelystad opereert voornamelijk in
Flevoland, maar buiten deze regio is dit bedrijf ook werkzaam.

Functieomschrijving
Hé, buitenwerker! Wij hebben de ideale baan voor jou! Als stratenmaker bij dit bedrijf in Lelystad voer je klussen uit
door heel Flevoland of soms door andere delen van het land. Samen met je collega werk je als stratenmaker bij dit
bedrijf in Lelystad aan diverse opdrachten. Het gaat om verschillende werkzaamheden, zoals:
Uitbreken oud straatwerk;
Uitzetten nieuw straatwerk;
Vleien, knippen en zagen (handmatig en machinaal);
Aftrillen van bestrating.

Functie-eisen
Is het beroep van stratenmaker op jouw lijf geschreven en bezit jij:
Relevante werkervaring van minimaal 1 jaar als stratenmaker;
Een rijbewijs B;
Een echte aanpakkersmentaliteit.

Een NEN gecertificeerd uitzendbureau
FDU BV hanteert de Algemene Voorwaarden van de NBBU, gedeponeerd bij de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder nr. DS 40538398.
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Arbeidsvoorwaarden
Voor wat hoort wat, voor de baan als stratenmaker kan je rekenen op:
Een salaris conform CAO Bouw en Infra tussen de € 2.000,- en € 2.400,- bruto per maand;
Uitzicht op een vast dienstverband;
Opleidings- en doorgroeimogelijkheden;
Prettige werkomgeving;
Een zelfstandige functie.

Sollicitatieprocedure
Heb jij de nodige kennis in huis en ben jij geïnteresseerd in deze baan? Wacht dan niet langer en solliciteer direct!
Omdat wij graag ook van anderen horen hoe goed jij bent in jouw werk, is het een onderdeel van onze procedure
om referenties in te winnen en/ of getuigschriften in te zien. Voor meer informatie over deze vacature kun je contact
opnemen via 0320-74 88 00 of druk meteen op de onderstaande button “ik wil deze baan”. Vergeet niet een
motivatie mee te sturen.
Vacature referentienummer 104623

Een NEN gecertificeerd uitzendbureau
FDU BV hanteert de Algemene Voorwaarden van de NBBU, gedeponeerd bij de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder nr. DS 40538398.
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