
 

Vacature  

(leerling) Mobiele torenkraanmachinist (fulltime) 

 

Ben jij die enthousiaste torenkraanmachinist die wij zoeken? Ben je  

flexibel en stressbestendig? Heb je technisch inzicht? En hou je van  

een uitdagende functie? Dan bieden wij je graag een baan aan! 

 

Hoe ziet het werk eruit? 

Als mobiele torenkraanmachinist voer je dagelijks zelfstandig  

hijswerkzaamheden uit. Het is jouw taak ervoor te zorgen dat de  

werkzaamheden veilig en efficiënt uitgevoerd worden. Je krijgt de  

beschikking over modern materiaal en verricht het nodige  

klein onderhoud hieraan. Daarnaast ben je betrokken bij industriële  

verhuizingen en transportwerkzaamheden. 

 

Wie ben jij? 

Je bent een sociaal persoon in het bezit van een geldig TCVT-certificaat  

en VCA-diploma of wilt dit behalen en hebt ervaring in de branche.  

Je beschikt bij voorkeur over Rijbewijs C en bent woonachtig in onze regio.  

Onregelmatige werktijden en weekenddiensten zijn voor jou geen  

bezwaar. Je bent klantvriendelijk en vindingrijk en kan je goed  

uitdrukken in de Nederlandse taal.  

 

Wat bieden wij? 

Een uitdagende functie in een dynamische wereld, waarbij no-nonsense,  

klantgerichtheid, betrokkenheid en een informele cultuur belangrijke  

pijlers zijn. En de mogelijkheid om te groeien door het volgen van  

vakgerichte cursussen. Het salaris en arbeidsvoorwaarden pakket  

zijn marktconform. 

 

Geïnteresseerd? 

Check de site: www.boekestijn.nl en stuur je cv + motivatie ter attentie  

van L. Boekestijn naar: werkenbij@boekestijn.nl. Ook voor jouw vragen  

kan je hier terecht.   

We zijn benieuwd naar jouw reactie! 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Wie zijn wij? 

Kraanverhuur Boekestijn is 

een familiebedrijf opgericht 

in 1943, waar in de directie 

de derde generatie is 

aangeschoven. Wij zijn  

gespecialiseerd in het 

uitvoeren  van 

hijswerkzaamheden en  

(exceptionele) transporten.  

Op maatschappelijk 

verantwoorde wijze  

verlenen wij kwalitatief 

hoogstaande diensten in 

sectoren zoals bouw,  

industrie, (petro)chemie en 

(wind)energie.  

Wij zijn ISO en VCA 

Petrochemie  

gecertificeerd en zijn een 

erkend leerbedrijf. En het 

belangrijkste vinden wij  

dat we onze diensten 

veilig, vakbekwaam en 

oplossingsgericht voor  

onze opdrachtgevers 

uitvoeren.  

 

Kraanverhuur Boekestijn 

Maassluiseweg 1 

3155 EJ Maasland 

010-5916744 


