
VACATURE
Wil jij onderdeel uitmaken van een gedreven team, je 
kennis op het gebied van geografie inzetten en werken 
op de mooiste plekken in binnen- en buitenland? Dan 
zijn wij op zoek naar jou!

Wij zijn op zoek naar een 

Assistent werkvoorbereider (40 uur) 

Als assistent werkvoorbereider ga je samen met de 
werkvoorbereider aan de slag om de basisvaardigheden 
te leren. Zo verricht je steeds meer ondersteunende 
werkzaamheden voor de werkvoorbereiders en leiden  
wij je op tot werkvoorbereider. 

Over BoutenGeotron 
BoutenGeotron is specialist in geotechnische, milieutechnische 
en grondwatertechnische projecten. We verzorgen het 
complete pakket van grondige bodemanalyses tot het 
serieuze boorwerk op land en water. Van 2 tot wel 200 meter 
diep. Ook verzorgen we alles wat met grondwater te maken 
heeft zoals bronbemaling, retourbemaling, brandputten, 
grondwatersanering en bodem-beschrijvingen. Waar wij klaar 
zijn, kunnen onze klanten verder met bijvoorbeeld de bouw 
van huizen, sluizen, tunnels en het aanleggen van duurzame 
bodemenergiesystemen. Ons kantoor is gevestigd in Beuningen.

Werkzaamheden

Jouw taken
• Verzamelen van gegevens voor de voorbereiding van 

offertes en planning. 
• Zorgen dat alle benodigde materialen en materieel, 

juiste werkinstructies en de bewaking van veiligheid en 
gezondheid op de locaties gereed zijn voor de start van 
de werkzaamheden.

• Mede bewaken van de kwaliteit van de registraties.
• Verwerken van de rapportages en zorgen voor de 

uitwerking van de veldwerkresultaten.



Wil je meer weten over de functie en de 
organisatie? Neem dan contact op met 
Ralph Spiljard (directeur BoutenGeotron) via 
telefoonnummer 024 377 4703 of 06 5250 5639.

Je kunt je sollicitatie sturen naar Truus Veens via 
t.veens@k3.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie 
wordt niet op prijs gesteld.

www.boutengeotron.nl

Meer weten?Over K3
De K3 organisatie is een veelzijdig bedrijf. Met onze 
ondernemingen werken we aan landschappen voor de 
toekomst. We winnen de (bouw)grondstoffen zand, grind 
en klei, transporteren het, nemen grond in, verwerken het 
en verzorgen het complete pakket aan grondboringen 
en bodemonderzoek. Al deze activiteiten combineren 
we met duurzame gebiedsontwikkeling. We creëren er 
natuur- en recreatiegebieden mee en zorgen ervoor dat 
het overstromingsgevaar langs de Nederlandse rivieren 
wordt verminderd. Ook werken we aan de inpassing van 
duurzame energie in het landschap. Het kantoor van K3 is 
gevestigd in Andelst.

Wat bieden wij jou?
• Een dynamische functie bij een ondernemend bedrijf.
• Salaris en pensioenregeling volgens de cao Bouw & Infra.
• Een fijne werkomgeving.
• De mogelijkheid tot het volgen van opleidingen en 

trainingen.

Vacature Assistent werkvoorbereider 

Wat verwachten wij van je? 
• Je hebt MBO werk- en denkniveau, met een technische 

en/of geotechnische en milieutechnische opleiding/
achtergrond.

• Je bent leergierig en proactief.
• Je werkt nauwkeurig en kwaliteitsgericht. 
• Je bent in bezit van rijbewijs B.
• Je bent in bezit van de certificering VCA (VOL) of bent 

bereid om deze op korte termijn te behalen. 
• Je hebt goede mondelingen en schriftelijke vaardigheden. 


