
  

 

Vacature Ervaren machinist tractor met maai-arm. 

 

 
 baggerwerk       bestrijding EPR      boomverzorging      Buitengewoon! spelen      groenvoorziening       grondverzet       sloopwerk 

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een machinist voor de 

tractor met een maaiarm. 

Waar zijn we naar opzoek?  

Wij zijn opzoek naar iemand die zich kan vinden in alle of de meeste van onderstaande 

eigenschappen.  

 

Wij zijn op zoek naar een machinist met ervaring op een tractor. Naast ervaring zijn ok 

de nodige vaktechnische certificaten nodig zoals VCA en Veilig werken langs de weg. 

Natuurlijk ben je in het bezit van rijbewijs B + T. Verder ben je:   

 

• Een echte aanpakker met verantwoordelijkheidsgevoel; 

• Je kan zelfstandigheid werken; 

• Je bent klantgericht en collegiaal.   

 

Daarnaast is het een pré als je kennis hebt van het eiland Voorne Putten en/of Goeree 

Overflakkee, omdat het meeste van onze werkzaamheden daar plaatsvinden.  

 

Als laatste is kennis van kaarten en kaartlezen een pré aangezien we met veel 

werkzaamheden een tablet gebruiken waarop we met kaarten werken. Een beetje 

digitale aanleg is dus ook fijn om goed te werken met een tablet.   

 

Wat bieden we jou aan? 

Als je bij Minekus komt werken kom je te werken in een gezellig familiebedrijf. In de 

organisatie staan alle deuren altijd open en iedereen is benaderbaar. Dit maakt het team 

waarmee we werken ook zo fijn en prettig. Verder zijn er meerdere keren per jaar 

bedrijfsfeestjes en activiteiten waar we met het gehele bedrijf informeel bij elkaar 

komen.  

 

De baan zelf is erg afwisselend. Dit komt doordat we werken voor veel verschillende 

opdrachtgevers zoals gemeentes, waterschappen en particulieren met elk hun eigen 

wensen wat betreft het werk. Hierbij horen ook de uitdagende werkzaamheden zoals het 

maaien van schuine taluds of smalle dijken en wallen. 

 

Verder zorgen wij dat je kan doorgroeien door het aanbieden van vervolgopleidingen en 

cursussen waarbij je kan aansluiten. Natuurlijk bieden wij dit alles aan met een passend 

salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.  

 

Enthousiast geworden?  

Lijkt het je wat om onze collega te worden en beschik jij over de meeste van de 

bovengenoemde eigenschappen dan kan je ons dit op de manier laten weten.  

Stuur je sollicitatiebrief met je CV naar info@minekus.nl.  

 

Wil je nog meer informatie over de functie of over ons bedrijf? 

Bel dan naar ons kantoor dat bereikbaar is via het nummer (0181) 451618. 

Natuurlijk kun je ook meer informatie vinden op onze website www.minekus.nl of volg 

ons via Facebook of Instagram.   

 

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