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Allround Medewerker Verkeerstechniek

Branche

WAT GA JE DOEN?

Civiele techniek

Als (startende) allround medewerker verkeerstechniek werk je in een klein team en
ben je onder andere verantwoordelijk voor het aanbrengen van markeringen op de
weg. Ook houd je je bezig met het (ver)plaatsen van wegafzettingen of
verkeersborden.

Locatie

WAT ZOEKEN WIJ?

Natuurlijk zoeken wij iemand met ervaring, maar wij zijn bereid om te investeren in
iemand met de juiste drive om de werkzaamheden te leren. Wij zoeken een
positieve, zelfstandige aanpakker die zijn collega’s weet te motiveren en die denkt
in oplossingen, niet in problemen. Je hebt goede communicatieve vaardigheden in
woord en schrift. Je hebt oog voor kwaliteit, denkt klantgericht en neemt
verantwoording voor je werk.

Venneperweg 905, 2152 MD,
Nieuw-Vennep,
Noord-Holland,
Nederland

Plaatsingsdatum
26 oktober 2021

Je bent kritisch, nauwkeurig en houdt oog voor de geldende richtlijnen. Je hebt
affiniteit met verkeer, machines en techniek en bent in staat om de machines
waarmee je werkt te (leren) begrijpen. Je herkent problemen en/of storingen en kan
deze (samen met een monteur) oplossen. Kleine storingen los je zelf op.
Je bent flexibel in je werktijden, bent graag op pad en steekt je handen uit de
mouwen. Je bent zelfverzekerd, niet bang en hebt altijd oog voor de veiligheid van
jezelf en je collega’s. Je bent nieuwsgierig, bereid om in jezelf te investeren en
houdt de ontwikkelingen in je vakgebied altijd in de gaten.
WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU?

Beheersing van de Nederlandse taal
Teamspeler
Een goede fysieke gesteldheid
MBO werk en denkniveau
Rijbewijs B (C en/of E is een pré)
Meer weten over deze functie? Mail naar Natasja Schijf / n.schijf@griekspoor.nl.
Herken jij jezelf in onze functie-eisen? Solliciteer direct en laat ons weten waarom jij
degene bent die we zoeken.
Cultuur

Interview met Ron de Vries – afdeling
Wegmarkering en Verkeersmaterialen
“De Cruijf-projecten bij de scholen, dat is heel dankbaar werk. Wij komen één dag
en dan ligt het schoolplein er fantastisch bij.”
https://www.griekspoor.nl/wp-content/uploads/2021/07/Werken-bij-Griekspoor-
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