
 

 

Machinist rupsgraafmachine (met funderingsfunctie) 

Naam bedrijf Gebroeders De Koning B.V. 

Algemeen informatie over 
bedrijf 

 
Gebr. de Koning B.V. is een ‘buitengewoon’ aannemer op het 
gebied van civiele bouwprojecten. Vooral op de grens van land en 
water zijn wij in ons element. Voor diverse opdrachtgevers 
realiseren wij projecten op het gebied van beton- en waterbouw, 
funderingswerk en grondkering. Dat doen we inmiddels met meer 
dan 100 vakkundige collega’s. 
 
Om het groeiend aantal uitdagende projecten aan te pakken zijn 
we voortdurend op zoek naar nieuwe enthousiaste collega’s. 
Mensen met passie voor techniek, die zich graag blijven 
verbeteren en over de grenzen van het vak heen durven kijken. 
Die staan voor vakmanschap, kwaliteit en veilig werken. 
 

Plaats vacature Papendrecht, inzet in West Nederland 

Hoeveel uur (ft/pt) 40 

Functietekst  
Als allround machinist weet je veilig en vakkundig diverse hijs-, 
funderings- en graafwerkzaamheden uit te voeren met de 
rupskraan. Je bereidt de werkplek voor door de egaliseren, 
transporteert materialen, brengt damwand aan met behulp van 
een trilblok en verzorgt laad- en loswerk. 
 
Je verzorgt zelf eenvoudige reparaties en onderhoud aan de 
machine. Je werkt in een klein team binnen Nederland aan 
projecten met een wisselende duur van soms enkele dagen tot 
enkele maanden. Je komt op allerlei locaties van industrie- tot 
natuurgebieden en van de stad tot in de polder. 
 
We investeren graag in jouw ontwikkeling. Je kunt via ons een 
TCVT-certificaat op gebied van hijswerk behalen. Daarnaast krijg je 
alle kans om te leren van ervaren collega’s, die graag hun kennis 
met je delen. 
 
Een afwisselende functie met veel verantwoordelijkheid en ruimte 
voor jouw talent. Gebroeders De Koning is een solide en 
slagvaardig familiebedrijf met betrokken vakmensen en een 
informele cultuur. We bieden een plezierige werksfeer en geven 
ruimte aan het meedenken over nieuwe oplossingen. Je kunt 
rekenen op goede arbeidsvoorwaarden én ruime mogelijkheden 
om jezelf verder te ontwikkelen. 
 

Eisen Je bent een flexibele vakman met inzicht en overzicht op het werk. 
Je hebt gevoel voor de kracht en het bereik van de machine en 
werkt veilig naar een resultaat. Je bent een teamspeler en graag 



 
bereid werkzaamheden buiten de kraan op te pakken, zoals las- en 
brandwerk. 
 
Verder breng je mee/ ben je in bezit van: 
 

• Enkele jaren werkervaring als machinist, bij voorkeur ook 
met hijswerk 

• Rijbewijs B(E) en VCA 

• Stressbestendigheid, aanpakkersmentaliteit 

• Communicatieve vaardigheid en passie voor civiele 
werken 

 

Contactpersoon (naam en 
telefoonnummer) 

Remko Remmers, Hoofd P&O, 0610009842 

Einddatum reageren 01-09-2022 

 

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.  

- Afgelopen 24 maanden bij ons geschoold.  

http://www.somabedrijfsopleidingen.nl/
http://www.somabedrijfsopleidingen.nl/

