
 

Grondwerker – Rioolwerker - GWW 
 

Naam bedrijf Fronik Infra B.V. 

Algemeen informatie over 
bedrijf Fronik Infra is al 60 jaar specialist op het gebied van aanleg 

en/of reconstructie van alle typen (diep)riool. Daarnaast 
kunt u bij ons ook terecht voor alle andere facetten van de 
grond,- water- en wegenbouw en bodemsaneringen. 

Wij zijn een middelgroot aannemingsbedrijf, gevestigd te 
Mijdrecht met een vast team van gemotiveerde 
werknemers. Met elkaar zijn we actief op de markt van 
grond,- water- en wegenbouw in de ruimste zin van het 
woord. We beschikken over een platte overzichtelijke 
organisatie en werken in richting van onze opdrachtgevers 
zoveel mogelijk met vaste contactpersonen. 

 

ONZE HOOFDACTIVITEITEN 
 

• Bouw- en woonrijpmaken en/of reconstructie van 
woongebieden, industrieparken en bedrijfsterreinen& 
wegen 

• Reconstructie & nieuwbouw rioleringen, open en 
gesloten verhardingen 

• Aanleg/uitbreiding begraafplaatsen: grafkelders, 
(plein)inrichting 

• Grond-, riool-, beschoeiings- plant-, en straatwerk voor 
nieuwbouwwoningen 

• Saneringswerk 
• Waterbouw 
• Een specialisme binnen genoemde activiteiten is de 

aanleg en/of reconstructie van alle typen (diep)riool. 

Plaats vacature Mijdrecht 
Hoeveel uur (ft/pt) 40 uur 
Functietekst Ben je niet bang voor vieze handen? Dan word jij misschien 

onze nieuwe grondwerker of rioolwerker. 
 
Wat wordt je werk? 

 
• Aanleggen van hoofdriool (vrijverval, onderheid, pers- 

en drukriool) en huisaansluitingen; 
• Aanleggen van pompputten en bergingskelders; 
• Stellen van straat- en trottoirkolken; 
• Maatvoering in hoogte en richting; 
• Lezen van tekeningen en vertalen naar uitvoering; 



 

 

 • Het ontgraven dan wel voorsteken bij machinale 
ontgravingen; 

• Assisteren van de machinist bij verschillende 
werkzaamheden. 

• Aanleg huis- en kolkriolering; 
• Plaatsen kolken; 
• Aanleggen van hoofdriool (vrijverval, onderheid, pers- 

en drukriool) en huisaansluitingen; 
• Aanleggen van pompputten en bergingskelders; 
• Mechanisch aanbrengen straatwerk; 
• Ontgraven, aanvullen, egaliseren van bouwputten, 

bermen e.d. 
 

Wat kun je van ons verwachten? 

 
• Een ambitieus middelgroot bedrijf met korte 

communicatielijnen: 
• Een bevlogen team met een prettige werksfeer; 
• Goede primaire – secundaire arbeidsvoorwaarde (Bouw 

CAO); 
• Mogelijkheid tot volgen van opleiding of cursus. 

Eisen Wat heb je nodig? 
 
• Relevante werkervaring als rioolwerker of grondwerker; 
• Bij voorkeur in het bezit van een diploma of 

certificaat VCA en Veilig Werken langs de weg; 
• In het bezit van een rijbewijs B (BE is een pre); 
• Je beschikt over een flinke portie doorzettingsvermogen 

en flexibiliteit; 
• Je functioneert net zo goed zelfstandig als in 

teamverband; 
• Woonachting in omgeving Mijdecht (max. 30 km 

afstand). 

Contactpersoon (naam en 
telefoonnummer) 

Joke Fronik 
0297 283035 

Einddatum reageren  

 
 

SOMA Bedrijfsopleidingen is niet aansprakelijk voor de actualiteit of de inhoud van vacatures 

van externe bedrijven. 

 

https://www.vca.nl/

