
VACATURE(LEERLING) KRAANMACHINIST   
MOBIELE TORENKRAAN

(full time)

Kraanverhuur Boekestijn is een familiebedrijf opgericht in 
1943, gespecialiseerd in de uitvoering van hijswerkzaamheden, 
(exceptionele) transporten en verhuur van materieel.

Een enthousiast team van ruim 70 vakkundige en flexibele 
medewerkers zet zich dagelijks in om uiteenlopende opdrachten 
in diverse branches veilig en naar volle tevredenheid van onze 
opdrachtgevers uit te voeren.

WIE ZOEKEN WIJ?
Ben jij die enthousiaste Kraanmachinist mobiele torenkraan 
die op zoek is naar een nieuwe uitdaging? Of zou je het vak willen 
leren?  Ben je flexibel en stressbestendig, heb je technisch inzicht 
en hou je van een uitdagende functie? Dan bieden wij je graag 
een baan aan!

WAT GA JE DOEN?
Als Kraanmachinist mobiele torenkraan voer je dagelijks 
zelfstandig hijswerkzaamheden uit. 

Het is jouw taak ervoor te zorgen dat de hijswerkzaamheden 
veilig en efficiënt uitgevoerd worden. Je krijgt de beschikking 
over modern materieel en verricht het nodige klein onderhoud 
hieraan. 

Je komt op veel verschillende locaties. Aan afwisseling geen 
gebrek! In dit dynamische werk kan je je concentratie goed 
bewaren, sta je in voor veiligheid en lever je kwaliteit van werken. 

Onregelmatige werktijden zijn voor jou geen bezwaar. Daarnaast 
kan je je goed uitdrukken in de Nederlandse taal. 

WAT VERWACHTEN VAN JOU?
 » Je bent positief en klantvriendelijk 

 » Je hebt een flexibele instelling 

 » Je hebt technisch inzicht 

 » Je bent vindingrijk en toont initiatief 

 » Je bent in bezit van een geldig TCVT-
certificaat of bent bereid dit te behalen

 » Je bent in bezit van een VCA-certificaat  
of bent bereid dit te behalen 

 » Je bent in bezit van Rijbewijs C  
of bent bereid dit te behalen

 » Bij voorkeur ben je woonachtig in de 
regio waarin ons bedrijf gevestigd is.

WAT BIEDEN WIJ JOU?
 » Uitzicht op een uitdagende, afwisselende 

vaste baan met veel verantwoordelijkheid

 » Uitgebreide opleidings- /
ontwikkelingsmogelijkheden

 » Een informele werksfeer bij een gezond 
en hecht familiebedrijf met fijne collega’s 

 » Beschikking over modern en goed 
onderhouden materieel 

 » Een goed marktconform salaris en 
gunstige pensioenregeling 

 » Veel afwisseling en fantastisch uitzicht! 

WWW.BOEKESTIJN.NL

BEN JIJ HET DIE WE ZOEKEN?
Stuur dan je sollicitatie-mail voorzien van CV naar 
werkenbij@boekestijn.nl t.a.v. René Boekestijn.  

Ook voor vragen kan je bij René Boekestijn terecht.
 
MAASSLUISEWEG 1 - 3155 EJ MAASLAND - 010-5916744 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


