VACATURE

HANDLANGER SLOOP EN DEMONTAGE
De groep Martens Demolition Company is een internationale groep gespecialiseerd in industriële sloop- en
demontagewerken.
Met onze machinepark en bijhorende tools (hydraulische sloopkranen van 5 ton tot 205 ton met sloophamers,
sorteergrijpers, schrootscharen, betonscharen,…) + het ter beschikking stellen van ervaren en gespecialiseerd
personeel wensen wij de klant een totaaloplossing aan te bieden.
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar gemotiveerde medewerkers. JIJ?

FUNCTIEBESCHRIJVING
Als handlanger Sloop en Demontage sta je samen met je collega’s in voor de deskundige afbraak en
ontmanteling van industriële gebouwen en installaties. Ons team bestaat uit gespecialiseerde
kraanmachinisten, branders, asbest- verwijderaars, handlangers…
Je rapporteert aan de werfleider en geeft gehoor aan richtlijnen en opdrachten van ondersteunende
kaderfuncties als projectleiders, veiligheidscoördinator, verantwoordelijke SHEQ,…
Als medewerker binnen de sloop en demontage start je als handlanger en kun je evolueren naar deskundige.
Je bent onder andere verantwoordelijk voor:
▪ (gedeeltelijke) Ontmanteling en afbraak van industriële gebouwen en installaties met oog voor
veiligheid, gezondheid en milieu
▪ Uitvoeren van taken volgens stappenplan, meewerken aan opstellen van
▪ Volgen van regels en richtlijnen eigen aan werk en omstandigheid site client
▪ Manueel uitvoeren van werken, gebruik van takels, klein elektrisch gereedschap, heftruck, minikraan
▪ Respectvolle communicatie richting leidinggevende functies, directe en indirecte collega’s
▪ Uitvoeren van eenvoudige rapportering betreffende voortgang werken
▪ Verzorging van je eigen materiaal en PBM’s
Als Sloop en Demontage medewerker heb je oog voor:
▪
▪

Orde en netheid, zowel bij uitvoeren van taken als beheer van materiaal
Veiligheid en gezondheid, eigen maar ook die van collega’s, client

UW PROFIEL
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ervaring: 0 à 10 jaar, bij voorkeur in de bouw
Vlot in de Nederlandse taal, kennis van Engels en/of Frans zijn een plus
Kennis en/of affiniteit met Sloop- en/of afvalsector zijn een plus
Je hebt ervaring met of aanleg voor het volgen van procedures
opleiding heftruck/ heftruck is een plus
Notie van (elektro)mechanica, technieken
Enthousiaste teamspeler
Open en eerlijk
Flexibel
Op zoek naar een voltijdse job

Wij bieden je een plaats in een boeiende sector, binnen een warme KMO, met gezonde ambitie om te groeien.
Een werkomgeving met veel afwisseling en unieke projectlocaties. Een marktconform loonpakket met actieve
ondersteuning voor groei en ontwikkeling van personeel.
Interesse? Stuur zeker je motivatie en CV naar info@martensdemocom.com

