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Wij zijn op zoek naar:

RIGGERS
Daar waar wij ook volgend jaar weer diverse projecten hebben in binnen- en buitenland zijn 
wij ter uitbereiding op zoek naar Riggers.

Als Rigger ben je verantwoordelijk voor het aanslaan van lasten en het begeleiden van de 
lasten. Hierbij het is het belangrijk dat je goed kan samenwerken, communicatief sterk bent 
én je handen uit de mouwen wil steken. 

Doordat je in de meeste gevallen wat verder van huis bent zit je doorgaans doordeweeks in 
de kost. Uiteraard verzorgen wij vervoer maar ook een goed hotel met een lekker ontbijt en
diner.

VCA en een certificaat voor het aanslaan van lasten is hierbij een vereiste. Ben je hiervan 
nog niet in het bezit maar beschik je wel over de juiste mentaliteit dan zijn wij bereid je
hiervoor te leiden. Certificaten voor het werken met een hoogwerker of verreiker zijn een pré.

Het betreft een uitdagende baan waarbij je werkt in een vast team. Een team dat bestaat uit 
gezellige, hardwerkende collega’s die op elkaar zijn ingespeeld. Een diversiteit aan werklo-
caties, culturen en werkzaamheden. Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 
voor langere tijd! Onderstaand een aantal van deze voorwaarden:

• 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 professionals? 
Dan zoeken wij jou!

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