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Drukpaal.nl BV is een relatief kleine maar ambitieuze onderneming voor het trillingsvrij en
geluidsarm aanbrengen van prefab funderingspalen op projecten door heel Nederland. De
afgelopen jaren zijn er reeds een flink aantal succesvolle projecten afgerond, waaronder
projecten in Bedum, Harlingen, Hoogeveen, Zwolle, Nijmegen, Delft en Leiden.
Om aan onze groeiambities te kunnen voldoen zijn wij op zoek naar flexibel inzetbare
ZZP’ers die op projectbasis ingezet kunnen worden op onze unieke 370 ton zware
funderingsmachine in de functie van:
RIGGER / FUNDERINGSMEDEWERKER
Jouw werkzaamheden bij Drukpaal.nl zijn onder andere:
• Je bent de oren en ogen rond onze funderingsmachine, daarom is heldere en
uniforme communicatie middels portofoon erg belangrijk.
• Het aanpikken, begeleiden en juist indrukken van de funderingspalen.
• Opbouwen en afbreken van de machine op projectlocaties door heel Nederland.
• Ervoor zorgen dat je samen met de heibaas en machinist je werkzaamheden veilig en
efficiënt uit kan voeren.
• Zorg dragen voor het dagelijkse onderhoud en het representatief houden van de
funderingsmachine.
Wat neem jij mee?
• In het bezit van minimaal VCA Basisveiligheid.
• In het bezit van BHV-diploma (of bereid zijn deze op korte termijn te halen).
• Basiskennis hydrauliek strekt tot aanbeveling.
• Je bent stressbestendig en kunt goed in teamverband werken.
• Bij voorkeur woonachtig in Noord- of Midden-Nederland.
Wat biedt Drukpaal.nl?
• Een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid en afwisseling.
• Werken binnen een klein, jong, collegiaal en ambitieus team.
• Prima salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden (conform CAO Bouw & Infra).
• Inzet op projectbasis van enkele weken op zeer afwisselende projecten door Noorden Midden-Nederland.
Heb je interesse in deze functie of wil je meer weten over onze unieke funderingsmethode?
Stuur dan een e-mail naar info@drukpaal.nl t.a.v. Menrik Doornbos of bel met 088 – 087
0700.
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