Plug Craneservice is op zoek naar een enthousiaste allround

Rigger
Opererend vanuit Oud-Beijerland onder de rook van Rotterdam zijn wij een snelgroeiend
Nederlands bedrijf en actief in heel Nederland sinds 1999.
Onze bedrijfscultuur kenmerkt zich door klantgerichte en een daadkrachtige mentaliteit.
Met een doelgerichte aanpak en directe communicatie werken we elke dag aan maximale
klanttevredenheid.
Wij beschikken over een landelijk team van ervaren kraan machinisten, hijsbegeleiders en
riggers.
Recent is er aan onze de dienstverlening een uitzendorganisatie toegevoegd.
Als rigger werk je veel op vaste bouwprojecten. Hieronder vallen utiliteitsbouw-,
woningbouw- en infraprojecten. Je bent flexibel inzetbaar, niet bang voor vuile handen
en hebt een hoog veiligheidsbesef. Je werkzaamheden bestaan uit het verticaal en/of
horizontaal verplaatsen van lasten en alle verder logistieke bewegingen op de
bouwplaats m.b.v. verschillende hijskranen, heftruck/verreikers alsmede het aanslaan van
lasten die veelal worden verplaatst met toren en/of rupskranen en mobiele
telehijskranen. Je werkt nauw samen met de kraanmachinist, onderaannemers en
uitvoerders. We zoeken ervaren riggers maar hebben ook interesse in jou als je rigger wil
worden. Je hebt een no nonsens mentaliteit en weet de handen uit de mouwen te
steken. Je bent flexibel en denkt in oplossingen in plaats van problemen. Jij wilt veel van
ons leren maar beseft ook dat wij van jou kunnen leren. Je beschikt over een nuchtere en
resultaatgerichte houding en je hebt de ambitie de beste te worden in je vak.

Eisen:
Mimimaal een afgeronde LBO opleiding met MBO werk- en denkniveau.
Certificaat VVL of BGL
Minimaal VCA 1
Bekend met toren en zware rupshijskranen
Ruime ervaring in de ruwbouw
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Kennis van hijsgereedschappen en verticaal transport
Bereidheid om in ploegen cq. Wisselende diensten te werken
Eigen vervoer + bezit van rijbewijs A 0f B
Om kunnen gaan met moderne communicatie middelen
In bezit van smartphone en pc
Nederlands in woord en geschrift
Een afgeronde technische opleiding is een pré
Heftruck – en verreiker certificaat is een pré
Kennis van de Engelse taal is een pré

Persoonlijke eigenschappen:
Hands on mentaliteit, je doet wat nodig is en steekt de handen uit de mouwen
Flexibel, we zijn een bedrijf met een Rotterdamse mentaliteit en “kan niet bestaat niet”
Gevoel voor humor, relativeren is belangrijk in de hectische omgeving waarin wij
werkzaam zijn
Empathie, je werkt met mensen van vlees en bloed en kijkt goed naar wat iemand
beweegt en nodig heeft
Wat wij bieden:
Een dynamische werkomgeving. Een marktconform salaris afhankelijk van leeftijd en
ervaring volgens Bouw CAO, mogelijkheden om opleidingen te volgen, door te groeien
naar kraanmachinist en gedreven en betrokken collega’s. Contractvorm in overleg. Het
aanvragen van een VOG maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.
Voldoe je aan bovenstaande beschrijving en heb je interesse richt je sollicitatie dan aan:
Dhr. B. Plug
email: info@plugcraneservice.nl
www.plugcraneservice.nl
M: 06-50520420
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