De Witte bvba is een familiale onderneming in volle bloei. Met in totaal een 80-tal medewerkers verspreid over drie
vennootschappen voeren we hoofdzakelijk opdrachten voor de overheid uit. Ons bedrijf is actief in openbare en private
wegenwerken, waterbouwwerken, grondwerken en groenwerken.
Door de jaren heen hebben wij ons gespecialiseerd in bepaalde werken zoals rioleringswerken, glijbekisting, maaien van
wegbermen, maaien van waterlopen, oeverversterkingen, waarnaast wij ook een totaalconcept kunnen aanbieden.
Ook hebben we een nieuw terrein van 4 ha. te Aalter waar onze activiteiten uitgebreid worden met een betoncentrale, een
recyclagesite met eigen breker en zeef, een eigen T.O.P en overslag site. Een overzicht van onze werkzaamheden vind je op
onze website: www.aannemingendewitte.be.

Om ons team te versterken zoeken wij een
chauffeur CE - dieplader
De functieomschrijving:
• Als chauffeur dieplader ben je verantwoordelijk voor het leveren en plaatsen van
bouwplaatsmachines op de verschillende werven.
• Bijkomend sta je ook in voor het toeleveren en ophalen van divers bouwmateriaal.
• Je staat in voor de controle van de toestand van uw camion, voor elke levering en bij het
laden en lossen.
• Bij onvoorziene wachttijden wordt je ingezet om bij te springen met een kipper.
• Eventueel werk met een boomwagen kan tot uw functie behoren.
• Je voert bepaalde onderhoudsbeurten, inspecties en kleine herstellingen uit wanneer een
dringende technische interventie nodig is.
Uw profiel:
• Je bent polyvalent inzetbaar en flexibele uren zijn voor jou geen probleem.
• Werken volgens een veilige, kwaliteitsvolle manier met respect voor het beschikbaar
materiaal en materieel.
• Je kan een stabiel werkverleden voorleggen met een werkervaring in een soortgelijke
functie. Ervaring met een dieplader is een pluspunt maar geen must.
• VCA-attest is een pluspunt.
• Je beschikt over een Rijbewijs CE met vakbekwaamheid.
Ons aanbod:
• Een aangename werksfeer in een groeiend bedrijf met diverse activiteiten in de wegenbouw
en omgevingswerken.
• Voltijdse betrekking met optie op een vaste tewerkstelling.
• Interessante projecten in de openbare en private sector.
• Verloning volgens barema, gekoppeld aan ervaring en competenties.
Contact:
Solliciteren kan met C.V. via
- Mail: gijs.wentein@aannemingendewitte.be
- Post: Tav. Gijs Wentein
Aannemingen De Witte bvba
Krommewege 43
9990 Maldegem
- Webformulier: zie www.aannemingendewitte.be onder JOB’s of LINK

