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Wij zoeken een gemotiveerde:

MONTAGE MEDEWERKER

Wij werken met ervaren teams in heel Europa voor het bedienen van grote kranen. Ook ver-
zorgen we zelf de montage en demontage van deze kranen met onze eigen montage-
medewerkers. Wij verzorgen de projecten volledig zelfstandig of onder supervisie van de 
opdrachtgever. Projecten waar je aan moet denken zijn aanleg van windmolenparken, bou-
wprojecten petrochemie of industrie. Hierbij zijn certificaten als VCA en het aanslaan van 
lasten vaak een vereiste.
 
Wij zijn op zoek naar een montage medewerker die ons team komt versterken en onders-
teunen bij de (de)montage van de hijskranen. De voorkeur gaat uit naar iemand die 
zijn/haar talen spreekt (met name Engels en Duits), beschikt over technische inzicht en 
flexibiliteit. Het is belangrijk dat het geen probleem is om van huis te zijn en lange dagen 
te maken.
 
Het betreft een uitdagende baan waarbij je veel van de wereld ziet. Diversiteit als het gaat 
om werklocaties, werkzaamheden, collega’s en culturen. Een team dat bestaat uit gezel-
lige, hardwerkende collega’s die op elkaar zijn ingespeeld. Wij bieden goede primaire en 
secundaire arbeidsvoorwaarden voor langere tijd! Onderstaand een aantal van deze voor-
waarden:
 
• Een goed, marktconform bruto maandsalaris (afhankelijk van ervaring);
• Financiële vergoedingen voor reistijd, onregelmatige werktijden en overuren;
• Opbouw reserveringen (vakantiedagen & vakantiegeld);
• Opbouw pensioen;
• Vervoer;
• Telefoon;
• Afwisselend werk bij verschillende opdrachtgevers;
• Een bonus als je een nieuwe collega aandraagt;
• Cursussen en opleidingen die passen bij jouw vakgebied;
• Uitzicht op een vast contract.
 
Wil jij werken bij een gezond groeiend bedrijf met goed gemotiveerde en op elkaar inge-
speelde professionals en voldoe je aan de eisen? Dan zoeken wij jou!

 

voor het monteren en demonteren van mobiele- en rupskranen op diverse locaties, veelal in het buitenland.

Solliciteer direct of neem voor meer informatie contact met Boudewijn Kok.

Boudewijn Kok
info@heavycraneoperators.nl / +31 (0)592 763 999


