
 

Stratenmaker of leerling Stratenmaker 

Naam bedrijf Pijnacker Infra 

Algemeen informatie over 
bedrijf 

 
Onze organisatie is omstreeks 1970 opgericht en is als 
bestratingsbedrijf gestart. De toenmalige eigenaar heeft 
zich toen al gericht op de industriële- en overheidssector. 
Zodoende heeft het bedrijf onder de oude handelsnaam 
P.B. Pijnacker B.V. een contract verworven op een grote 
petrochemische site. Er werd toen uitsluitend ingezet op de 
core-business: bestratingswerkzaamheden. Dit heeft het 
bedrijf zo goed gedaan dat er tot vandaag de dag nog 
steeds op deze petrochemische site gewerkt wordt. 

In 2008 is het bedrijf overgenomen door Henk Anker, onze 
eigenaar en directeur, en voeren wij onder de handelsnaam 
Pijnacker Infra B.V. veel projecten uit in diezelfde sector, 
industrie en overheid.  

De organisatie heeft, echter, niet stil gestaan. Waar 
bestratingswerkzaamheden eerst de core-business was 
heeft het bedrijf een heuse ontwikkelingssprong 
meegemaakt en dat heeft ons gemaakt tot wat we nu zijn, 
namelijk een krachtige allround civiele aannemer - 
gespecialiseerd in projecten op de petrochemische 
industrie. 

Zo hebben wij onze dienstverlening uitgebreid en 
toegespitst op het ondersteunen van onze industriële 
opdrachtgevers. Met verschillende disciplines als: 
bodemsaneringen, riolering- en 
waterhuishoudingprojecten, conserveren van leidingwerk, 
mechanical service en uiteraard nog steeds 
bestratingswerkzaamheden. 
 
 
 
 
 

Plaats vacature Rotterdam en omgeving Amsterdam 

Hoeveel uur (ft/pt) 40 

Functietekst Als stratenmaker ga jij voor kwaliteit en ben je trots op jouw 
projecten. Samen met jouw team van collega's naar een mooi 
eindresultaat toe werken, dan ben jij degene die wij zoeken? 
Bekijk de hele vacature! 



Jij bent een ervaren allround stratenmaker of leerling en weet dan 
ook zowel handmatig te straten als te straten met mechanische 
hulpmiddelen (mechanisch vlijen en straten). Jij beheerst hierbij 
verschillende bestratingstechnieken en houdt je bezig met alle 
aspecten die bij het straten aan bod komen. Dit kan worden 
samengevat in de volgende werkzaamheden: 

• Uitzetten van hoogte en het egaliseren en uitvlakken van 
de ondergrond; 

• Zowel handmatig als machinaal vleien, knippen en zagen 
van bestratingsmateriaal; 

• Zowel onder de hamer als machinaal straten; 
• Aftrillen van bestrating; 
• Het zetten van (beton)banden; 
• Het zetten van kolken en opmetselen van putten; 
• Aansturen van een team stratenmakers/oppermannen. 
• Ervaren in talud bestrating 

 

Eisen • Je bent in bezit van een geldig VCA-certificaat 
• In bezit van rijbewijs B ( E ) 

 
 
 
 
 
 

Contactpersoon (naam en 
telefoonnummer) 

M.Timmer 
06-55797724 

Einddatum reageren  

 

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.  

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

