
 

 

 

Allround vakman GWW / Grondwerker 

Naam bedrijf Pronk Loonwerk B.V.  

Algemeen informatie over 
bedrijf 

Wij zijn Pronk.  
Wij zijn Pronk! Een informeel familiebedrijf met haar oorsprong in 
de agrarische sector. Naast een melkveehouderijbedrijf runnen wij 
een loonbedrijf voor machines en medewerkers.  Voor ons 
loonbedrijf zijn we op zoek naar Allround Vakman GWW / 
Grondwerker.  
 
Werkzaamheden die wij verrichten zijn voornamelijk gericht op de 
GWW / Groen / Infra sector. Bijvoorbeeld de aanleg van riolering 
of gasleidingen, graven van sloten of bouwputten, aannemen van 
straatwerk, beheer van groengebieden, enz enz.   
 
Ons werkgebied is voornamelijk in de driehoek Amsterdam-
Utrecht-Almere. 
 

Plaats vacature Naarden 

Hoeveel uur (ft/pt) 40 

Functietekst Wat ga jij doen:  
Als Allround Vakman GWW houd je je bezig met groot of klein 
grondwerk voor diverse opdrachtgevers.   
 
Werkzaamheden zijn bijvoorbeeld kolken stellen, voorbereiding 
voor straatwerk verrichten, aanleggen van riolering of kabels en 
assisteren bij een graafmachine.  
 
Afhankelijk van je persoonlijke interesse kunnen we je 
plaatsen werken die het meest aansluiten bij je persoonlijke 
voorkeur.  
 
Je werkgebied is voornamelijk in de driehoek Amsterdam-Utrecht-
Almere. Het is daarom handig als je ook woonachtig bent in deze 
regio. 
 
Wat wij bieden: 
- Doorgroeimogelijkheden. 
- Prettige werksfeer in een informeel bedrijf. We zijn een flexibel 
bedrijf met goede koffieautomaat. 
- Marktconforme beloning. 
 

Eisen Wat wij vragen: 
- Vroeg kunnen opstaan 
- In het bezit van rijbewijs B 
- In het bezit van VCA of bereid deze te halen.   
- Vrolijke persoonlijkheid                            



 

 

- Woonachtig binnen 30 minuten reistijd vanaf Naarden is een 
vereiste.                                     
- Aantoonbare ervaring. 
- Verantwoordelijkheidsgevoel voor je bedrijf, klus en collega’s 
 

Contactpersoon (naam en 
telefoonnummer) 

Wil jij werken in een gezellig en informeel familiebedrijf?  
 
Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op met 06-
50737468 of mail naar chiel@pronkgroep.nl. Ook kan je altijd eens 
een kijkje nemen of direct solliciteren naar een op onze website 
www.pronkgroep.nl 
 

Einddatum reageren 01-09-2020 

 

SOMA Bedrijfsopleidingen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de vacatures op de website.  
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