
Vacature   
 
 
 

Vacaturegegevens 

Werkgever Heijmans 
Vacaturetitel Grondwerker BBL-traject 
Begeleiding Wekelijks bezoek op locatie door coördinator GEJA 
Locatie Landelijk  
Doelgroep vacature Werkzoekenden die vallen onder: 

§ Bijstand (Participatiewet, IOAZ, IOAW) 
§ SW indicatie, Wajong, WIA, WW 
§ Niet-uitkeringsgerechtigd 
§ Alle werkzoekenden 

Omschrijving van de organisatie en de activiteiten 

Is grond-, weg-, en waterbouw iets voor jou? Spreekt leren in de praktijk je aan? Dan bieden wij jou de mogelijkheid 
om het vak te leren van onze vakmensen! Heijmans Infra is op zoek naar toekomstige vakmannen. Altijd in 
ontwikkeling. Maak het mee bij Heijmans.  
 
Organisatiesector Techniek en Productie Begeleiding Direct leidinggevende 
Omvang organisatie 50-250 medewerkers Aansturing Leidinggevende 
Omvang afdeling 2-5 medewerkers Werkomgeving Buitenomgeving 

Functieomschrijving 

Onder begeleiding van onze allround vakman leer je alle ins en outs van het werk in de grond-, weg- en waterbouw: 
van het werken met machtig materieel en handgereedschappen tot het lezen van tekeningen en werkplannen. Je legt 
bijvoorbeeld riolen aan met een diameter van tot wel twee meter en je ervaart hoe het is om op een graafmachine te 
werken. Als allround vakman GWW voer je samen met onze collega’s uitvoerend werk uit voor de projecten. 
 
Criteria Bereid om een opleiding op Mbo niveau 3 te volgen 
Werk- en denkniveau Mbo niveau 2. 
 
 

 
 

Competenties Anderen raadplegen en 
betrekken 

Werken conform 
voorgeschreven 
procedures 

Goed zorgdragen voor 
materialen en middelen 

Een positieve kijk houden Instructie opvolgen   
 
 

 
 

Functie affiniteiten Duidelijk afgeronde 
klussen/taken 

Buiten   

Met collega's werken Sociaal/helpend   
 
 

 
 

Overige competenties Je bent een aanpakker, met verantwoordelijkheidsgevoel. Je staat mensen netjes te 
woord en bent vriendelijk.   

Overige functie affiniteiten Motivatie is het belangrijkst. In overleg kijken we naar de doorgroeimogelijkheden. 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 40 uur 
Type overeenkomst Contract voor bepaalde tijd 
Werkdagen en werktijden 
Proefplaatsing  

 Ma    Di    Wo    Do    Vr  7:00 – 16:00 
Geen vereiste.  

Vervoer 
Rijbewijs / eigen vervoer Wens. Geen eis.   
Reiskostenvergoeding  €0,21 per km. 
Bereikbaarheid OV    

Bijzonderheden (extra beschrijving) 
Meer informatie of solliciteren? Mail naar info@gejagroep.nl of vul het formulier op onze website in. Voor vragen kun je 
ook telefonisch contact opnemen via 0348-820 397.  

 
 
 


