
 

 

Hijsbegeleider 

Naam bedrijf Aannemingsmaatschappij Hegeman B.V. 

Algemeen informatie over 
bedrijf 

Wat ooit begon bij één man is 95 jaar later uitgegroeid tot een 
veelzijdig familiebedrijf dat door gewoon goed te bouwen de 
meest bijzondere projecten neerzet in heel Nederland. 
Collegialiteit staat bij ons hoog in het vaandel. En dat betekent dat 
we er voor elkaar zijn en dat we elkaar helpen. Van timmerman en 
uitvoerder tot aan de directie: samen maken we de mooiste 
gebouwen. 

Plaats vacature Standplaats Nijverdal 

Hoeveel uur (ft/pt) 40 

Functietekst Wil jij als hijsbegeleider onder onze eigen (mobiele) telescoop- 
en/of torenkraan werken aan mooie, uitdagende projecten zoals 
deze? Lees dan gauw verder. 
 
Wat ga je doen? 
Als hijsbegeleider bij Hegeman ben je niet alleen bezig met 
werkzaamheden onder de kraan. Je hebt daarnaast affiniteit met 
timmeren of metselen en: 

• je weet als geen ander welke begeleiding de 
kraanmachinist van je nodig heeft; 

• je bent in feite het paar ogen van de machinist op de 
grond; 

• je helpt bij het aanslaan en verplaatsen van de last. 
 
Werken bij Aannemingsmaatschappij Hegeman 
Werken bij Hegeman betekent werken bij een bouwbedrijf met 
een eigen timmerfabriek en materieeldienst. Als hijsbegeleider 
werk je samen met al je collega’s, maar heb je tijdens je dagelijkse 
werkzaamheden vooral te maken met de kraanmachinist.  Samen 
bouw je aan een gezellig, geolied team en mooie, uitdagende 
projecten. 
 
Wie ben jij? 
Heb je het TCVT-certificaat hijsbegeleider W4-08 al op zak? Mooi! 
Heb je die nog niet? Geen probleem, dan haal je die terwijl je bij 
ons aan de slag bent. We zoeken verder een collega die: 

• Goed kan communiceren; 

• Risico’s in kan schatten en veiligheid hoog in het vaandel 
heeft; 

• Verantwoordelijkheidsgevoel heeft en beslissingen durf te 
nemen. 

 
Wat bieden wij? 
Naast je wettelijke rechten en die o.b.v. de cao krijg je bij 
Hegeman meer. Dat gaat verder dan de personeelsfeestjes. Zo 
denken we graag met je mee als jouw persoonlijke situatie iets 



 
anders vraagt dan de standaard. Ook zorgen we ervoor dat je 
certificeringen op peil blijven en dat je aanvullend opgeleid kunt 
worden. Daarnaast krijg je enthousiaste collega’s, waarvan 
degenen op de bouw tevens allemaal een certificaat hebben voor 
het veilig aanslaan van lasten! 
 
Interesse? 
Heb je technische vragen over de inhoud van deze vacature? 
Vraag naar Leo Koopman: 

• Koopman@hegeman-nijverdal.nl 

• (0548) 611000 
 
Ben je benieuwd naar Hegeman als organisatie of wil je meteen je 
sollicitatie insturen? Neem dan contact op met Loes Runneboom: 

• hrm@hegeman-nijverdal.nl 

• (0548) 611000 

Eisen Heb je het TCVT-certificaat hijsbegeleider W4-08 al op zak? Mooi! 
Heb je die nog niet? Geen probleem, dan haal je die terwijl je bij 
ons aan de slag bent. We zoeken verder een collega die: 

• Goed kan communiceren; 

• Risico’s in kan schatten en veiligheid hoog in het vaandel 
heeft; 

• Verantwoordelijkheidsgevoel heeft en beslissingen durf te 
nemen. 

Contactpersoon (naam en 
telefoonnummer) 

Heb je technische vragen over de inhoud van deze vacature? 
Vraag naar Leo Koopman: 

• Koopman@hegeman-nijverdal.nl 

• (0548) 611000 
 
Ben je benieuwd naar Hegeman als organisatie of wil je meteen je 
sollicitatie insturen? Neem dan contact op met Loes Runneboom: 

• hrm@hegeman-nijverdal.nl 

• (0548) 611000 

Einddatum reageren Geen 

 

Voorwaarden:  

- SOMA Bedrijfsopleidingen is niet aansprakelijk voor het actualiseren van vacatures van 

externe bedrijven.  

- Bedrijven dienen zelf de correcte informatie in bovenstaand sjabloon aan te leveren. Alleen 

compleet ingevulde documenten worden verwerkt. 

- Wanneer het document is aangeleverd, trachten wij deze binnen 5 werkdagen op 

www.somabedrijfsopleidingen.nl te plaatsen. Bij vakantieperiodes kan dit langer duren dan 5 

werkdagen, maar dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld. 

- De vacature verloopt automatisch na twee maanden en wordt dan verwijderd van de 

www.somabedrijfsopleidingen.nl .  

- Wij gaan er van uit dat de tekst correct Nederlands of Engels wordt aangeleverd.  

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