
 

 

 

 

 

 

  

 

  

MEEDENKEN &  

UITVOEREN 

Wij zoeken per direct een:  

GRONDWERKER 

STRAATMAKER 

Kubus 9     Postbus 118 
T: 0184 43 30 95  3360 AC Sliedrecht 
info@verheijsliedrecht.nl www.verheijsliedrecht.nl 

Meedenken & Uitvoeren!  
Denk je daarbij direct: ‘ja!’?  

Dan zijn wij op zoek naar jou! 
Verheij Infra B.V. groeit. En daar hebben we nieuwe collega’s bij nodig. 

Bedrijfsomschrijving: 
De projecten van Verheij Infra worden steeds groter en steeds complexer. Hieruit voortkomend hanteren wij onze slogan 'Meedenken & Uitvoeren'. Onze aandacht ligt zeker 
niet alleen op de uitvoering van een project. We gebruiken onze kennis, kunde en jarenlange ervaring om onze opdrachtgevers te ondersteunen. Verheij Infra staat al ruim 
30 jaar garant voor kwaliteit & een zorgeloos uitvoeringstraject. We zijn met name actief op het gebied van rioolconstructies & persleidingen, bodemsaneringen, bruggen, 
betonconstructies, beschoeiingen & damwandconstructies en groenvoorzieningen. 

Functieomschrijving GRONDWERKER: 
Als grondwerker werk je nauw samen met de kraanmachinist en overige 
grondwerkers. Je valt direct onder leiding van de uitvoerder welke leiding geeft 
over het gehele team buiten. Je herstelt straatwerk en werkt mee bij 
rioleringswerkzaamheden. Je zet banden en straatkolken. Assisteert bij het 
plaatsen bij beschoeiing,  damwanden en lantaarnpalen.  
 
Functie-eisen: 

- Je kunt zelfstandig en in teamverband functioneren.  
- Je hebt relevante werkervaring. 
- Je bent in het bezit van rijbewijs B en het liefst ook van een geldig VCA 

certificaat. 

Functieomschrijving STRAATMAKER: 
Als straatmaker werk je onder verantwoordelijkheid van de uitvoerder en ben je 
werkzaam in het nieuw aanleggen en renovatie van diverse bestratingen. Je bent 
in staat om aan de hand van tekeningen zelfstandig rijwegen, kruisingen en 
ontmoetingen te straten, zowel onder de hamer als met mechanische 
hulpmiddelen. Ook overige werkzaamheden als meten, uitzetten en aanleggen 
van straatputten zijn werkzaamheden die je beheerst.  
 
Functie-eisen: 

- Je kunt zelfstandig en in teamverband functioneren.  
- Je hebt aantoonbare werkervaring in bestrating. 
- Je bent in het bezit van rijbewijs B en het liefst ook van een geldig VCA 

certificaat. 
 

Wil je ook meewerken in een hecht team? Spreekt één van de functies je aan? 
En pas je met je profiel in de eisen die we stellen voor een van deze functies? 
Reageer dan direct met je CV en een begeleidend schrijven! 
 
Richt je brief aan dhr. D. Ruiter en mail deze naar: dick@verheijsliedrecht.nl 
o.v.v. ‘sollicitatie grondwerker’ of ‘sollicitatie straatmaker’.  Heb je nog vragen 
over deze vacature? Dan kun je telefonisch contact op nemen met de heer Ruiter 
(06-4605 0432). 
 


