WORD JIJ ONZE NIEUWE KRAANMACHINIST?
De C.A. de Groot Groep is een professioneel modern familiebedrijf met meer dan 65 jaar ervaring in sloop,
asbest en reststoffen. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, allround kraanmachinist voor een 20-tons
bandenkraan op onze vestiging in Velsen-Noord (standplaats en projectlocatie Tata Steel IJmuiden)
WIE BEN JIJ?

WAT GA JE DOEN?

WERKEN BIJ C.A DE GROOT?

Jij bent op zoek naar een nieuwe
sloopuitdaging en je wilt het beste uit
jezelf halen.

Je draait zelfstandig op je ‘eigen’
bandenkraan en kan indien nodig
optreden als voorman op het sloopproject. In die rol geef je leiding aan de
uitvoerende medewerkers.

Onze bedrijfscultuur is gebaseerd op
een open en eerlijke communicatie, met
eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid van de medewerkers.

Jij verheugt je op een nieuwe werkomgeving met professionele en vakbekwame collega’s, allen met een
passie voor het vak slopen.
Jij hebt veiligheid, duurzaamheid, circulariteit en collegialiteit hoog in het
vaandel staan.
Jij bent fysiek fit, houdt van aanpakken
en ziet jezelf als visitekaartje naar de
klant
Jij ziet afval als niet als restproduct maar
als grondstof voor de toekomst.
Jij kan goed zelfstandig werken, bent
flexibel en vindt van 06:30 tot 16:30 uur
een normale werkdag.
Jij hebt geen bezwaar op onregelmatige
tijden opgeroepen te worden om bijvoorbeeld de brandweer te assisteren bij een
uitslaande brand.
Is onze kleur blauw, de toekomst voor
jou? Dan wil JIJ natuurlijk werken bij een
sloopbedrijf dat is uitgeroepen tot Beste
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Je draagt zorg voor een correcte
uitvoering van de sloopwerkzaamheden
volgens het opgestelde werkplan.
Je draagt zorg voor het dagelijks
onderhoud van de machine en hebt
redelijke technische kennis van de
materieelstukken.
Je draagt zorg voor het uitvoeren van
werkplekinspecties, toolboxmeetings,
startwerkvergaderingen en vertegenwoordigt daarin ons KAM beleid.
Je neemt deel aan het voorliedenoverleg en algemene personeelsvergaderingen.
Je controleert de scheiding van de
vrijgekomen materialen op basis van de
productbladen alvorens deze op
transport
gaan
naar
de
eind
verwerkingsinrichting.
Je draagt zorg voor het volledig
(digitaal) invullen van registraties.
Je draagt zorg voor het bestellen van te
gebruiken materieel en containers t.b.v.
de projecten.

Onze medewerkers zijn de spil van het
succes en vormen daarbij een hecht
team als het gaat om collegialiteit,
veiligheid en vertrouwen.
Bij C.A. de Groot ben je verzekerd van
een goed betaalde baan bij een
betrouwbare en serieuze werkgever.
Denk hierbij aan de voordelen van een
grote organisatie zoals opleidingen,
trainingsmogelijkheden, digitaal werken,
doorgroeikansen, een goede CAO en
een aansprekende lijst van projecten en
vaste opdrachtgevers.
Maar wel met de cultuur van een
familiebedrijf, waarbij de lijnen kort zijn,
iedereen elkaar kent en waardeert om
zijn of haar vakmanschap en daarvoor
de
nodige
waarderingsbeloningen
ontvangt.
Ben jij onze nieuwe kraanmachinist met
een passie voor sloop? Solliciteer dan
nu op de functie KRAANMACHINIST
en stuur je CV met motivatie t.a.v
Personeelszaken naar personeel@cadegroot.com.

