ERVAREN MEEWERKENDE CHAUFFEUR WEGENBOUW
grenzen verleggen doe je niet alleen
✓

Verloning volgens de
barema’s van de bouw!

✓

Vaste vrachtwagen
ter beschikking!

Zin om mee te werken aan de weg naar de toekomst?
We zoeken enthousiaste chauffeurs! Heb je een rijbewijs
CE & een geldig attest code 95 op zak, en heb je minstens
1 jaar ervaring? Kan je met gemak met een getrokken
dieplader rijden?
Zijn voor jou veiligheid, stiptheid, orde en netheid een
prioriteit? Heb je een flexibele ingesteldheid en ben je een
positieve, assertieve, gemotiveerde teamspeler?

✓

Enkel nationaal transport regio
Limburg / Antw. / Vl.-Brabant!

Als chauffeur bij Hoogmartens ben je tewerkgesteld
in de bouwsector en rijd je met een oplegger om
asfalt of grond te transporteren. Bij stilstand werk je mee
op de werf waar nodig. Verder ben je verantwoordelijk
voor het basisonderhoud van de vrachtwagen,
controleer je de technische geschiktheid van het voertuig en leef je de veiligheidsmaatregelen strikt na.
Ervaring in de wegenbouw is zeker en vast een pluspunt!
Je komt terecht in een onderneming met een duidelijke
visie waar de werknemers één grote familie zijn.

Dan zou deze job wel iets voor jou kunnen zijn!

WERKEN BIJ EEN DYNAMISCH BEDRIJF DAT STEUNT OP ERVARING
EN OOG HEEFT VOOR VERNIEUWING?
Hoogmartens is een gekend familiebedrijf en al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in aanleg en onderhoud van wegeninfrastructuur. Niet enkel in opdracht van overheden, maar eveneens voor industrie, bouw en nutsvoorzieningen. Het hart
van deze onderneming zijn de toegewijde medewerkers die dankzij hun ervaring en know-how de kwaliteit tot een hoog
niveau tillen.
De kracht is de visie van de bedrijfsleiding die deze ervaring aanvult met technologische vernieuwingen, een modern
machinepark en uitbreidingen naar Nederland en Wallonië waardoor de onderneming in de laatste jaren is uitgegroeid tot
een echte allround wegenbouwer.

Wil je ons gedreven team vervoegen?
Mail naar vacatures@hoogmartens.be
Hopelijk tot binnenkort!
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