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FUNDAMENT VOOR VERNIEUWING

Machinist Slooprobot

De Machinist Slooprobot is verantwoordelijk voor het bedienen van de BROKK elektrisch aangedreven slooprobot op 
afstandsbediening. Je bent ook verantwoordelijk voor de slooprobot, de toebehoren en het zorgdragen dat de machine 
in goede staat is. 

FUNCTIEOMSCHRIJVING

•   bedient de elektrische slooprobot in het kader van de uitvoering van projecten, conform het projectplan  
en de door de uitvoerder / voorman verstrekte instructies;

•  het uitvoeren van licht onderhoud aan machines;
•  het verlenen van hand- en spandiensten, indien geen machinale werkzaamheden plaatsvinden.
•   zorgt voor tijdige terugkoppeling naar de uitvoerder / voorman met betrekking tot de voortgang van de  

werkzaamheden.

FUNCTIE-EISEN

•  certificaat basisveiligheid;
•  ervaring in het bedienen van (mini) graafmachine;
•   ervaring in het het slopen met  

hydraulische hamer en/of betonschaar;
•  stressbestendig; 
•  oplossingsgericht denken;
•  bereid om opleiding(en) te volgen.

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.

Vlasman
Sloopwerken

Vlasman Betonbewerkings- en 
Slooptechnieken b.v. uit Alphen 
aan den Rijn is een totaalsloop-
bedrijf 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 een nieuwe duurzame ontwikkeling  en groei van onze afdeling Sloopwerken zijn wij op zoek naar:


