
 

 

 

 

 

- Op zoek naar een nieuwe baan in de infra? 

- Een afwisselende functie in de buitenlucht? 

- In een team van leuke collega’s met passie voor hun vak? 

- Waar ook tijd is voor gezelligheid en je geen nummer bent? 

- Waar je door kan groeien als je dat zou willen? 

 

Dan ben je van harte welkom! 

 

Wij zoeken een: 

kraanmachinist kabelwerken  
om ons team te versterken.  

 

Wat bieden wij jou? 

- Uitdagende projecten 

- Werk in een team; waar we naar je luisteren omdat we het samen maken 

- Mogelijkheden om door te groeien 

- Goed salaris 

- Collegialiteit  

 

Wat ons kenmerkt? 

Van ’t Veld is al meer dan 25 jaar werkzaam in het 

grondwerk en heeft zich de afgelopen jaren 

gespecialiseerd in de kabelinfra. We zijn voor veel van 

onze opdrachtgevers een vaste partner geworden in 

de uitvoer van hun projecten. Zowel met collega’s 

onderling als met de opdrachtgever vormen we 

daardoor een goed team. Dit zorgt voor een fijne 

manier van werken en een soepel verloop van de 

projecten. Daarnaast proberen we iedere collega op 

een plek te zetten waar zij het beste tot hun recht 

komen, qua werkzaamheden en qua collega’s. Zo vult 

iedereen elkaar aan. 

 

Wat jij mag doen?  

Als collega kraanmachinist werk je samen met een kabelwerker en graaf je de sleuven voor de kabels. Je kan precies en 

zorgvuldig graven, we werken immers op en rond de kabels, en je bent niet te beroerd om ook buiten de kraan 

werkzaamheden uit te voeren. Je hebt je eigen bus en je eigen kraan waar je verantwoordelijk voor bent.  

 

Je werkomgeving verandert regelmatig en varieert van een groot weiland tot aan het centrum van een grote stad. De ene 

keer is het sleuf graven om nieuwe kabel te leggen, de andere keer kabels vrij graven omdat deze worden vervangen.  

 

Lijkt dit je wel wat? Bel dan Teunis van ’t Veld voor een afspraak op 06-10922401 



Functie-eisen? 

- Enkele jaren ervaring als kraanmachinist, bij voorkeur in de kabels 

- Een VCA-certificaat, maar dit kan je ook bij ons nog halen 

- Rijbewijs, eventueel ook e achter b of een c-rijbewijs zou mooi zijn 

- Woonachtig in de omgeving van Putten / Nijkerk 

 


