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Kraanmachinisten 
 

Heb jij kwaliteit als hoog in het vaandel staan? Ben jij een kraanmachinist? Ben jij in staat 

zelfstandig te werken, maar ben je ook een goede teamspeler, dan zijn wij op zoek naar jou! 

Wij zijn op zoek naar machinisten voor onze 3 tonner en 8 tonner kraan. 

 

Aannemingsbedrijf Gebr. Schep B.V. is een gerenommeerd bedrijf met ruim 40 jaar ervaring. 

Met behulp van een modern machinepark en gekwalificeerde medewerkers voert Gebr. Schep BV infra 

werkzaamheden uit op het gebied van: grondverzet, baggeren, bestrating, riolering, beschoeiing en 

damwanden. Voor meer informatie over onze projecten verwijzen wij u naar onze website 

www.schepbv.nl. 

 

Wat worden jouw taken 

 Bedienen van een grondverzetmachine en zelfstandig verrichten van werkzaamheden; 

 Verrichten van eenvoudige onderhoudswerkzaamheden aan de grondverzetmachine. 

 Het  (laten) zorgdragen voor een goede werking van het door hem/haar in te zetten materieel; 

 Het ontgraven van de grond conform het uitvoeringsplan en op aanwijzing van de 

kwaliteitsverantwoordelijke persoon en/of de milieukundige begeleider; 

 Het voorkomen van instortingsgevaar van de ontgraving onder andere door een veilige plaatsing 

van de graafmachine; 

 Het zorgdragen voor een goede communicatie met de grondwerker; 

 

Functie-eisen 

 Rijbewijs B, C (gewenst) en E 

 Geldig VCA-B diploma 

 Diploma Veilig werken langs de weg (gewenst) 

 Geen 7 tot  16 mentaliteit; 

 Een teamplayer met eigen initiatief die accuraat kan werken en stressbestendig is. 

 Bereid om aanvullende cursussen te volgen! 

 

Wij bieden 

Een veelzijdige, afwisselende functie binnen een professionele en informele organisatie, waarbinnen 

innovatie en kwaliteit voorop staan. Waar korte lijnen zorgen voor snel schakelen en een stimulans zijn 

voor eigen initiatief. De informele en open werksfeer creëert hierbij een prettige omgang met collega’s 

waarbij persoonlijke ontwikkeling wordt gestimuleerd.  

 

Solliciteren: 

Indien u belangstelling heeft voor deze functie, zend dan uw brief met cv t.a.v.  

Ben van Woudenberg, e-mailadres: administratie@schepbv.nl 

 

 

 

Acquisitie n.a.v. advertentie wordt niet gewenst. 
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