Van Gelder is gespecialiseerd
in het uitvoeren van
infrastructurele projecten.
Vakkundigheid en
betrokkenheid zijn hierbij
kernbegrippen.
Wij bestaan uit diverse
werkmaatschappijen, elk met
een eigen specialisatie. Zo
voeren wij projecten uit op het
gebied van grond-, weg- en
waterbouw maar ook kabel-,
leiding- en montagewerken.
Daarnaast behoren ook
projecten onder en langs het
spoor en de aanleg van dataen communicatienetwerken tot
onze kwaliteiten. Een unieke
mix van kennis en ervaring!
Wij hebben bijna 1000
medewerkers, verdeeld over
verschillende vestigingen in
heel Nederland. Onze
betrokkenheid, flexibiliteit en
regiovestigingen zijn voor een
groeiend aantal klanten dé
reden om te kiezen voor
Van Gelder.

Aannemingsmaatschappij Van Gelder/W. van den Heuvel & Zoon Infra is op
zoek naar een fulltime

Spoorlegger (lightrail)
Rhoon
De functie
Het werk van de spoorlegger bestaat uit het leggen, bouwen, opbreken en
onderhouden van spoorbanen voor metro en tram. De spoorlegger werkt onder
andere aan de spoorconstructie bestaand uit sporen, wissels en het ballastbed /
de betonbaan.
De functie bestaat uit:
 Deelnemen aan werkoverleg en overleggen met de uitvoerder over de
opdracht en het bespreken van uitvoeringsaspecten;
 Uitvoeren van Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA);
 Bouwen aan de gehele spoorconstructie;
 Bewaken van de voortgang (kwaliteit en kwantiteit) van de
werkzaamheden;
 Lezen van tekeningen en aanbrengen van constructies volgens de
voorschriften;
 Zorgdragen voor orde en netheid op de werkplek.
Wij vragen
 MBO werk- en denkniveau
verkregen door opleiding of
werkervaring;
 Praktische ervaring in uitvoering
en voorbereiding van
infrastructurele werken;
 Kennis van meten en uitzetten
is een pré;
 Zelfstandigheid, accuraat,
kostenbewust en leidinggevende
capaciteiten.

Wij bieden
 Een plezierige werkomgeving;
 Een grote mate van zelfstandigheid;
 Een ambitieus, middelgroot bedrijf
met korte communicatielijnen;
 Mogelijkheid tot het volgen van
opleidingen en cursussen;
 Doorgroeimogelijkheden binnen
onze organisatie;
 Uitstekende primaire en secundaire
voorwaarden.

Reageren
Spreekt bovenstaande je aan? Solliciteer dan via www.werkenbijvangelder.com
of stuur je CV naar svandenbronk@vangelder.com.

