
 

 

Leerling machinist  

Naam bedrijf AW Groep 

Algemeen informatie over 
bedrijf 

AW Groep is een gerenommeerd bedrijf dat zich richt op het 
ontwerpen, inrichten en onderhouden van infrastructuur en 
groen. Wij ondernemen met lef en aandacht voor de mens. Een 
no-nonsens familiebedrijf met focus op kwaliteit en tevredenheid. 
Steeds inspelen op uitdagingen met creatieve en verrassende 
oplossingen. 
 

Plaats vacature Lisse 

Hoeveel uur (ft/pt) In overleg 

Functietekst Je gaat in het nieuwe schooljaar 2021-2022 een BBL of BOL 
opleiding voor Machinist Grondverzet volgen of je volgt deze 
opleiding al EN je bent op zoek naar het allerleukste leerbedrijf! 
Als leerling Machinist bij AW Groep ben je gemotiveerd om je 
opleiding succesvol te doorlopen en praktijkervaring op te doen bij 
een echt familiebedrijf met ongeveer 180 werknemers waar je 
persoonlijk gekend wordt. 
 
Werkzaamheden 
Als Leerling Machinist bij AW Groep voer je 
grondverzetwerkzaamheden uit met onze grondverzetmachines. 
Je begint met werken op een mini kraan (2,5 – 3 ton kraan). Je 
werkzaamheden bestaan uit het sleuven, cunetten, bouwputten 
en sloten graven en afwerken, werkzaamheden langs en op wegen 
zoals (berm)sloten opschonen, bermen en taluds afwerken en 
kleinschalige rioleringswerkzaamheden (bijvoorbeeld het maken 
van huisaansluitingen). 
 
Wat bieden wij jou? 
Gedreven door passie en liefde voor mensen en infrastructuur 
bouwt AW Groep aan een leefbare samenleving waarin iedereen 
mee mag doen. Wij willen van betekenis zijn en elke dag de 
wereld een stukje mooier en blijer maken. Wij vinden het daarom 
belangrijk dat jij in je kracht staat en dat jij met passie jouw werk 
uit kan voeren. Naast goede primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden bieden wij jou dan ook volop de ruimte voor 
persoonlijke ontwikkeling en groei. 
AW Groep is een erkend leerbedrijf. Iedere leerling wordt 
gekoppeld aan een gekwalificeerde leermeester die jou begeleidt 
in het opleidingstraject. Als BBL leerling kom je in dienst op basis 
van een leer-/arbeidsovereenkomst en ontvang je een leerling 
salaris conform cao. Na het succesvol afronden van de opleiding 
bestaat de mogelijkheid om in dienst te treden bij AW. 
 



 

Interesse? 
Is je interesse gewekt om te komen werken en leren bij AW 
Groep? Meld je dan aan bij team MCO (Mens, Cultuur & 
Organisatie) voor een vrijblijvend gesprek via 0252-412946 of per 
mail: TeamMCO@awgroep.nl. Voor meer informatie kun je 
contact opnemen met Erica Immerzeel, op telefoonnummer 06- 
25711558 of kijken op onze website www.awgroep.nl . 
 

Eisen Functie-eisen 
• Je volgt een MBO opleiding Machinist Grondverzet of je 

bent van plan om deze opleiding komend schooljaar te 
gaan volgen. 

• Je bent leergierig, gemotiveerd en hebt passie voor je 
werk. 

• Je schroomt niet om vragen te stellen aan je ervaren 
collega’s wanneer je iets niet begrijpt. 

• Je bent (bijna) in het bezit van een rijbewijs B. 
 

Contactpersoon (naam en 
telefoonnummer) 

Erica Immerzeel, 06- 25711558 

Einddatum reageren 1 juni 2021 

*Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de vacatures op de website.  
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