
Machinist mini/midigraver  

Hey machinist! Wij zijn op zoek naar jou! 

Wat ga je doen als machinist minigraver bij Vak Infra B.V. 
Als mini/midigraver machinist ga je aan de slag op verschillende projecten die te maken hebben met 
het voor/aanleg van kabels en leidingen. Tijdens de uitvoering ga je werken op de mooiste plekken in 
Nederland! Ben jij zelfstandig, maar ook goed in teamverband dan zit je bij Vak Infra B.V. juist! 

Werkzaamheden 
• Sleuven graven voor kabels en leidingen 
• Kabels leggen 
• Egaliseren en ophogen van de grond 
• Plaatsen van damwanden 
• Controleren van leidingen 
• 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  
• Verzekering en pensioen zijn goed geregeld 

Wat vragen wij van een machinist mini/midigraver? 
• 3 jaar werkervaring 
• Werken in teamverband is voor jou geen probleem 
• Je spreekt Nederlands zonder gebreken 
• Je bent in bezit van een geldig VCA-certificaat 
• In bezit van rijbewijs B(E) 
• Je werkt hard en hebt een flexibele werkhouding 

Wil jij binnenkort beginnen als machinist mini/midigraver 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. 
Ervaring vinden wij wel belangrijk. Heb je geen ervaring met een mini/midigraver, maar wel de 
motivatie en interesse om het vak te leren? Ook dan zien we graag je sollicitatie tegemoet!


