
Vlasman
Betonbewerkings- en 
Slooptechnieken b.v.

SLOOPWERKEN    ASBESTSANERING    KOPPENSNELLEN    BOREN & ZAGEN    BODEMSANERING

POSTBUS 16   l   2400 AA ALPHEN A/D RIJN   l   TELEFOON (0172) 49 57 70   l   INFO@VLASMAN.NL   l   WWW.VLASMAN.NL

FUNDAMENT VOOR VERNIEUWING

Vlasman Betonbewerkings- en Slooptechnieken b.v. uit Alphen aan den Rijn is een 
totaalsloopbedrijf die vele mogelijkheden kent. Sloopwerken, Koppensnellen, 
Asbestsanering, Boren & Zagen en Bodemsanering; wij bieden het totaalpakket waarbij 
perfectionisme het uitgangspunt is. Onze expertise uit zich in het afstemmen van alle 
mogelijkheden op de wensen en behoeften van onze klanten. 

In verband met de verdere ontwikkeling en groei van onze afdeling Grondzuigtechnieken is er ruimte voor uitbreiding 
van ons team met een: 

FUNCTIEOMSCHRIJVING

De Chauffeur/Machinist Vacuümwagen is verantwoordelijk voor het professioneel uitvoeren van de zuigwerkzaamheden 
op diverse projecten in Nederland. Je houdt je niet alleen bezig met de zuigwerkzaamheden, maar je bent ook  
verantwoordelijk voor je wagen, toebehoren en het zorgdragen dat de wagen in goede staat is.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor:
•  het verrichten van de grondwerkzaamheden tijdens de uitvoering van werkopdrachten met inachtneming van het 

plan van aanpak en de geldende regelgeving;
• het in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften en dit bewaken bij de collega’s binnen het team;
• het zorgvuldig en op juiste wijze opzuigen van verschillende producten, zoals grond, slib, zand en water;
• de uitvoer van de zuigwerkzaamheden zonder schade te maken aan kabels of leidingen;
• het lossen van de opgezogen producten in de daarvoor bestemde bak;
• het op afstand bedienen van de zuigwagen met behulp van de afstandsbediening.

FUNCTIE-EISEN

• Certificaat B-VCA;
• CE rijbewijs;
• SIR certificaat Druk Vacuüm Machinist;
• Kennis en ervaring met de GWW.
• ADR/VLG

JOUW REACTIE

Ben je enthousiast? Stuur je sollicitatie met CV per e-mail naar vacatures@vlasman.nl 
of naar Postbus 16, 2400 AA Alphen aan den Rijn ter attentie van afdeling Personeelszaken.

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

ONS AANBOD

• een zeer veelzijdige en uitdagende functie;
•  goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform  

de CAO voor de bouwnijverheid;
• een aanstelling met uitzicht op een vast contract.

Chauffeur/Machinist Vacuümwagen


