
Wie ben jij?
–  Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en  

je wilt het beste uit jezelf halen.

–  Verheug jij je op een nieuwe werkomgeving 
met professionele en vakbekwame collega’s, 
allen met een passie voor het slopersvak.

–  Wil jij omgekeerd bouwen bij vooraanstaande 
opdrachtgevers in diverse branches.

–  Beschik jij over modern technisch inzicht in 
complexe constructies, dat je graag samen 
met het team wilt delen.

–  Heb jij veiligheid, duurzaam hergebruik van 
materialen en collegialiteit ook hoog in het 
vaandel staan.

–  Is de sloop van een gebouw, de toekomst  
voor jou?

Dan wil jij natuurlijk werken bij een sloopbedrijf 
dat is uitgeroepen tot Beste Onderneming van 
2019.

Jouw capaciteiten
Als Voorman Sloop ben jij bij C.A. de Groot de 
uitvoerend technische vertaler van de sloop-
werkomschrijving naar de uitvoering naar het 
project.

–  Je bent gedreven om een groep slopers aan  
te sturen en te motiveren om dagelijks het 
beste uit zich zelf te halen.

–  Veilig werken, efficiënt binnen een afgesproken 
tijdsplanning en in goede harmonie met de 
opdrachtgever en omgeving, vind jij een  
uitdagende mix om het project te laten slagen.

–  Je bent er niet vies van om zelf je handen uit 
de mouwen te steken, maar ook de dagelijkse 
administratieve kant van het project kan jij 
digitaal afhandelen.

–  Je hebt technische kennis van gebouwen, 
materialen en procedures.

–  Je draagt zorg voor correcte uitvoering van 
het aangenomen asbest- en sloopproject, 
volgens een van te voren vastgesteld plan.

–  Je bent een proactieve teamspeler, die  
zelfstandig beslissingen durft te nemen.

–  Voel jij je thuis in een stoere wereld die open-
staat voor verandering naar een duurzame  
en circulaire toekomst.

Ben jij de sloopheld van de toekomst?

Wij zijn een professioneel en modern familiebedrijf met meer dan 65 jaar ervaring in sloop, asbest  
en reststoffen. Wij zijn op zoek naar een enthousiast en gedreven sloopheld van de toekomst als 

VOORMAN SLOOP
C.A. de Groot Groep is de bouw  
ver vooruit
Onze bedrijfscultuur is gebaseerd op een open 
en eerlijke communicatie, met ieders eigen 
verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Onze 
medewerkers zijn de spil van het succes en 
vormen daarbij een hecht team als het gaat om 
collegialiteit, veiligheid en vertrouwen. Bij ons 
ben je verzekerd van een goed betaalde baan 
bij een betrouwbare werkgever. Denk hierbij 
aan de voordelen van een grote organisatie 
zoals opleidingen, trainingsmogelijkheden, 
digitaal werken, doorgroei kansen, een goed 
geregelde CAO en aansprekende lijst van vaste 
opdrachtgevers. Wel met de cultuur van een 
familiebedrijf, waarbij de lijnen kort zijn en 
iedereen elkaar kent en waardeert om zijn of 
haar vakmanschap.

Ben jij onze nieuwe held?
Solliciteer dan nu op de functie  
VOORMAN SLOOP en stuur je CV  
met motivatie t.a.v. Personeelszaken  
naar personeel@ca-degroot.com
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Wie ben jij?
–  Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en

wil je het beste uit jezelf halen.

–  Verheug jij je op een nieuwe werkomgeving
met professionele en vakbekwame collega’s,
allen met een passie voor het vak.

– Heb jij kwaliteit, veiligheid en collegialiteit hoog
in het vaandel staan.

– Ben jij fysiek fit, houd je van aanpakken en zie
je jezelf als visitekaartje naar de klant.

– Kan jij goed zelfstandig werken, ben je flexibel
en vind je werken van 06:30 tot 16:30 uur een
normale werkdag.

– Zie jij afval niet als restproduct maar als een
grondstof voor de toekomst.

– Voel jij je thuis in een stoere wereld die open-
staat voor verandering naar een duurzame en
circulaire toekomst.

– Kortom: Is onze kleur blauw, een toekomst
voor jou.

Dan wil jij natuurlijk werken bij een bedrijf dat 
is uitgeroepen tot Beste MKB Onderneming 
van 2019 in Noord-Holland-Noord.

Wat ga je doen?
Als chauffeur van een portaalwagen ben je 
verantwoordelijk voor het plaatsen en afvoe-
ren van diverse afzetcontainers bij onze parti-
culiere klanten én op bouw- en slooplocaties

– Je bent in het bezit van een CE-rijbewijs,
Code 95 met een geldige bestuurderspas en
een VCA-diploma

– Je zorgt voor een efficiënte en correcte
levering van de containers volgens de
dagelijkse planning.

– Je bent verantwoordelijk voor het correct
laden en lossen van de containers.

– Je hebt verstand van de vrachtwagen en
beheert deze met zorg en aandacht .

– Je controleert en gebruikt de benodigde
documenten op de juiste wijze.

– Je zorgt voor een correcte administratie en
(ritten)registraties volgens de geldende
(bedrijfs-)richtlijnen.

– Je ziet toe op een juiste belading van de
containers en aanduiding van de af te
voeren materialen voor transport naar de
betreffende be-/verwerkingsinrichting.

Ben jij de trotse chauffeur van onze 
     nieuwe     portaalwagen?

Wij zijn een professioneel en modern familiebedrijf met meer dan 65 jaar ervaring in 

sloop, asbest en reststoffen. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en gedreven

Chauffeur Portaalwagen (CE)
C.A. de Groot Groep is de
bouw ver vooruit
Onze bedrijfscultuur is gebaseerd op een 
open en eerlijke communicatie, met ieders 
eigen verantwoordelijkheid en betrokken-
heid. Onze medewerkers zijn de spil van het 
succes en vormen daarbij een hecht team als 
het gaat om collegialiteit, veiligheid en 
vertrouwen. Bij ons ben je verzekerd van een 
goed betaalde baan bij een betrouwbare 
werkgever. Denk hierbij aan de voordelen 
van een middelgrote organisatie zoals 
opleidingen, trainingsmogelijkheden, digitaal 
werken, doorgroei kansen, een goed 
geregelde CAO en aansprekende lijst van 
vaste opdrachtgevers. Wel met de cultuur 
van een familiebedrijf, waarbij de lijnen kort 
zijn en iedereen elkaar kent en waardeert om 
zijn of haar vakmanschap.

Ben jij onze nieuwe held?

Solliciteer dan nu op de functie 
Chauffeur en stuur je CV  met 
motivatie t.a.v. Personeelszaken  
naar personeel@ca-degroot.com
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