
Grondwerker  

Kom jij ons team versterken?! 

Wat ga je doen als grondwerker bij Vak Infra B.V. 
Ben jij op zoek naar een baan waar geen dag hetzelfde is en waarbij je lekker in de buiten lucht aan 
het werk mag gaan?  
Wil jij in een gezellig team aan de slag en ben je echte teamspeler dan ben je bij ons aan het juiste 
adres! De functie als grondwerker bestaat uit verschillende werkzaamheden, van het graven van 
sleuven tot het assisteren bij de kraanmachine. Durf jij de uitdaging met ons aan te gaan?!  

Wat ga je doen als grondwerker? 
Je verricht handmatige grondwerkzaamheden waar de kraanmachinist niet bij kan komen, 
bijvoorbeeld bij het aanleggen van kabels en leidingen van de huisaansluitingen. Met jouw functie 
ben je lekker buiten aan de gang en ben je niet bang om vies te worden. Jij zorgt ervoor dat alle 
kabels en leidingen onbeschadigd blijven. Met uiteenlopende opdrachten heb je afwisselend werk. 
Saai? Dat is het zeker niet! 

Werkzaamheden  
• Leidingen en kabels aanleggen of verwijderen 
• Huisaansluitingen aanleggen 
• Straatwerkzaamheden  
• Assisteren van de kraanmachinist 
• Werken met Klic meldingen 

Wie zijn wij? 
Vak Infra B.V. is werkzaam in de infra technische sector. Wij voelen ons thuis tussen de kabels en 
leidingen. Wij zijn een jong en innoverend team dat zich wil blijven ontwikkelen.  
Naast onze werkzaamheden zijn wij een hecht team. Één team één taak. 

Wat biedt Vak Infra B.V. 
• Salaris wat voldoet aan de cao GGI 
• Goede arbeidsvoorwaarden  
• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling 
• Bij goede samenwerking mogelijkheden voor een vast contract 
• Gezellige vrijdagmiddagborrel en teamuitje 
• Verzekering en pensioen goed geregeld 

Wat vragen wij van een grondwerker? 
• Werk ervaring in de kabels en leidingen 
• Je spreekt Nederlands zonder gebreken  
• In bezit van rijbewijs B(E) 
• Werken in teamverband is voor jou geen probleem 
• Je bent in bezit van een geldig VCA-certificaat 
• Je werkt hard en hebt een flexibele werkhouding 
• Je werkt hard en hebt een flexibele werkhouding 

Wil je binnenkort beginnen als grondwerker bij Vak Infra B.V. en onderdeel worden van ons team? 
Neem dan vooral contact op met ons kantoor 0343 725 140 of mail naar info@vak-bv.nl. Heb je nog 
weinig ervaring in het grondwerk? Houdt dan niet tegen om alsnog voor deze functie te solliciteren!  


