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Maak wat mee 

met je rijbewijs C!

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?
Solliciteren kan altijd door je CV te mailen naar vacature@valkdegroot.nl. Voor meer informatie  

kun je contact opnemen met Helèn van den Ende via 0174 247474 of kijk op onze website .

Standplaats Zutphen

Soms rijdt er écht een mooie kans voorbij. Zoals deze. Bij één van de grootste ondergrondse 
specialisten, waar u chauffeur C bent én aan het stuur staat van moderne technologieën.  
Als chauffeur bijzondere voertuigen duik je zelf natuurlijk niet meer onder de grond!  
Daar hebben wij namelijk slimme technieken en speciale voertuigen voor die jij bij ons gaat  
leren besturen. Dat doe je namelijk zo’n 70% van jouw tijd. De andere 30% zit je op de weg.

WAT GA JE DOEN?
Jouw werkdag begin je gezamenlijk met je collega’s. Na een kop goede koffie ga je op pad naar 
de locatie van je opdracht. Die opdracht kan dagelijks verschillen. Zo ben je de ene dag bij een 
waterzuivering in Emmen en de andere keer bij een gemeente in de buurt. De werkzaamheden 
verschillen ook per opdracht. Denk aan tunnelreiniging, een leiding inspectie of rioolrenovatie.  
Werk je liever in de kost i.p.v. dagelijks vertrekken vanuit Zutphen? Kijk ook eens naar onze 
vacature voor renovatiemedewerker. Natuurlijk staan daar extra toeslagen tegenover!

WAAROM WIL JIJ HIER WERKEN?
•  Salaris: €2000 – €3000 bruto per  

maand (toeslagen komen daar nog bij);
•  Overwerken? Daar staan toeslagen tegenover!;
•  Je treedt direct bij ons in dienst  

(dus geen uitzendbureaus!);
•  Onze doelstelling is een vast contract;
•  Goed pensioen, al vanaf je eerste dag;
• Je hebt een fijne afwisseling in je werk; 
•  Wil jij doorgroeien? Mooi, wij investeren  

graag in onze mensen. jij leert, wij betalen;

FUNCTIE-EISEN
• Jij hebt je rijbewijs C inclusief code 95
• Jij zoekt een baan voor lange tijd
•  Jij wil meer afwisseling dan alleen achter  

het stuur zitten

Check alle 
vacatures hier!
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