Steek je graag de handen uit de mouwen, heb je gevoel voor techniek én werk je graag in een
hechte ploeg? Dan zijn we op zoek naar jou!
Insituform is gespecialiseerd in de sleufloze renovatie van riool-, afval-, drinkwater en industriële
leidingstelsels. Als dochter van de internationale Aegion multinational neemt Insituform op de
Nederlandse markt een vooraanstaande plaats in.
Voor ons team, dat gevormd wordt door een hechte groep enthousiaste en ervaren professionals, die
deskundigheid, kwaliteit en klantvriendelijkheid hoog in het vaandel hebben, zoeken wij op korte
termijn:
Relining-monteurs (m/v)
en
Robotfrees operators (m/v)
Je bent op verschillende locaties in heel Nederland werkzaam. Jouw werkzaamheden bestaan uit het
renoveren van leidingen en putten. De werktijden zijn veelal onregelmatig en overnachtingen vlakbij
de projectlocaties komen geregeld voor. Uiteraard ontvang je hiervoor een vergoeding. Voor deze
functie ben je minimaal in het bezit van het rijbewijs B. En heb je al rijbewijs C, dan helpen wij jou E
achter C te behalen. Wij bieden uitstekende arbeidsvoorwaarden, met een goed salaris conform cao
beroepsgoederenvervoer, toeslagen en een onkostenvergoeding. Binnen Insituform heerst een
prettige werksfeer. Wij bieden jou de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen via (bij)scholing en
trainingen en door te groeien binnen onze organisatie.
Functie-eisen
Ervaring:
 Technische operationele ervaring in de breedste zin van het woord;
 Aantoonbaar werk en denkniveau op minimaal VMBO niveau;
 Werken in teamverband.
Kennis:
 Goede (Nederlandse) communicatieve vaardigheid in woord;
 Enige kennis van de Engelse en/of Duitse taal is een pré.
Opleiding:
 VMBO of MBO niveau, voorkeur technische richting;
 Bij voorkeur in het bezit van een VCA basisveiligheid diploma;
 In het bezit van (minimaal) rijbewijs B, waarbij C achter E, meerwaarde en onze voorkeur heeft.
Hebben wij jouw belangstelling voor een van deze vaste fulltime functies gewekt?
Reageer dan via onze website www.insituform.nl/Werken-bij-ons of
e-mail solliciteren-insituform-nl@aegion.com, zodat wij jou een sollicitatieformulier kunnen sturen.

