
 

Leerling vakman GWW  

Naam bedrijf Pijnacker Infra 

Algemeen informatie over 
bedrijf 

Onze organisatie is omstreeks 1970 opgericht en is als 
bestratingsbedrijf gestart. De toenmalige eigenaar heeft 
zich toen al gericht op de industriële- en overheidssector. 
Zodoende heeft het bedrijf onder de oude handelsnaam 
P.B. Pijnacker B.V. een contract verworven op een grote 
petrochemische site. Er werd toen uitsluitend ingezet op de 
core-business: bestratingswerkzaamheden. Dit heeft het 
bedrijf zo goed gedaan dat er tot vandaag de dag nog 
steeds op deze petrochemische site gewerkt wordt. 

In 2008 is het bedrijf overgenomen door Henk Anker, onze 
eigenaar en directeur, en voeren wij onder de handelsnaam 
Pijnacker Infra B.V. veel projecten uit in diezelfde sector, 
industrie en overheid.  

De organisatie heeft, echter, niet stil gestaan. Waar 
bestratingswerkzaamheden eerst de core-business was 
heeft het bedrijf een heuse ontwikkelingssprong 
meegemaakt en dat heeft ons gemaakt tot wat we nu zijn, 
namelijk een krachtige allround civiele aannemer - 
gespecialiseerd in projecten op de petrochemische 
industrie. 

Zo hebben wij onze dienstverlening uitgebreid en 
toegespitst op het ondersteunen van onze industriële 
opdrachtgevers. Met verschillende disciplines als: 
bodemsaneringen, riolering- en 
waterhuishoudingprojecten, conserveren van leidingwerk, 
mechanical service en uiteraard nog steeds 
bestratingswerkzaamheden. 
 

Plaats vacature Rotterdam en omgeving Amsterdam 

Hoeveel uur (ft/pt) 40 of in overleg 

Functietekst Leerling Vakman GWW 
Je gaat bij Pijnacker Infra aan de slag als leerling vakman grond-
weg en waterbouw. Pijnacker Infra is een gecertificeerd leerbedrijf 
met leermeesters , en je komt in een leuk team van gemotiveerde 
collega’s. Bij ons krijg je echt de kans om je theorie in de praktijk 



 
toe te passen, onze ervaren leermeesters gaan jou de fijne 
kneepjes van het vak aanleren. 

 

Eisen • VCA 

• 18 jaar ( Rotterdam ) 

• Enthousiast en gemotiveerd  
 

Contactpersoon (naam en 
telefoonnummer) 

M.Timmer 
06-55797724 

Einddatum reageren  

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


