Leuke FUNCTIES/STAGES bij
VAN LEEUWEN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

Heb je straks je MBO of HBO opleiding afgerond of wil je alvast stage lopen? Er zijn volop mogelijkheden bij VLST!
Je kunt aan de slag op mooie projecten in zowel Nederland als in het buitenland!

CALCULATOR

BOORMEESTER

WERKVOORBEREIDER

SURVEYOR

Als Calculator analyseer je de contractdocumenten
voor diverse grote en kleine projecten op het gebied
van boringen! Je maakt prijsberekeningen aan de
hand van tekeningen, planningen en informatie over
de benodigde hoeveelheden materiaal en manuren.
Je bent actief betrokken bij de projecten en hebt ook
contact met de klant.

Als Werkvoorbereider werk je veel samen met onze
projectleiders en directe collega’s. Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitwerken van
projecten van de verschillende technieken die wij toepassen (waaronder open en gesloten frontboringen,
gestuurde boringen HDD). Je verzorgt de technische
werkvoorbereiding zoals materiaalinkoop en je ondersteunt en bewaakt de werkplanning. Je onderhoudt
contact met opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers. Zo ben je van A tot Z betrokken bij de
projecten waar je vanaf het begin aan werkt.

Als Boormeester heb je een verantwoordelijke
functie en voer je zelfstandig boringen uit. Als de
uitvoerder afwezig is, ben jij het aanspreekpunt op
de projectlocatie. Samen met de werkvoorbereider/
planner overleg je over het uitvoeren van de boring.
Je hebt een allround functie om de boring zo goed
mogelijk te laten lopen! Er zijn mogelijkheden om
te starten als assistent Boormeester en je verder te
ontwikkelen naar Boormeester.

Als Surveyor zorg jij er iedere dag voor dat onze
horizontaal gestuurde boringen vlekkeloos worden
uitgevoerd. Je zet het gyro-meetsysteem in en
werkt samen met onze boorploeg om de boring te
begeleiden. Vanuit je eigen kantoor in de meetbus
ben jij als het ware onze gids onder de grond. Je
gaat veel samenwerken en je zorgt voor het overzicht tijdens het project, ook als er zich onverwachte
situaties voordoen!

UITVOERDER

Als Uitvoerder heb jij graag de regie in handen! Je
zorgt voor de aansturing van een aantal projecten.
Samen met de collega’s van Engineering zorg je
ervoor dat ieder project goed wordt voorbereid, uitgevoerd en afgerond. Dagelijks zorg je voor een
goede projectadministratie. Op de projecten stuur jij
de boorploegen aan en zorg je ook voor het inplannen
van het materieel. Kortom een afwisselende functie
en je mag ervoor zorgen dat alles op rolletjes verloopt!
Er zijn mogelijkheden om te starten als assistent Uitvoerder en je verder te ontwikkelen naar Uitvoerder.

NIEUWSGIERIG?
KLIK DOOR EN
LEES MEER!

INTERESSE?
VUL SNEL HET
FORMULIER IN

