
	

                                                                                                                        	
	UITNODIGING STARTPLEIN BOUW & INFRA    

 10 november  
 

 
 

Ontmoet WERKGEVERS in de bouw & infra! 
 
 

	
Bent u op zoek naar werk of een leerwerkplek in de bouw 
en/of infra?  
 
Op donderdag 10 november 2016 kunt u tijdens het 
Startplein Bouw & Infra in gesprek gaan met werkgevers. 
Startplein Bouw & Infra zorgt voor de verbinding tussen 
werkgevers, vacatures, leerwerk plaatsen en werkzoekenden. 
 
Programma  
12.30 uur Ontvangst met een broodje 13.00 uur Opening, Uitleg 
Startplein en Presentatie van der Ven  
13.30 uur Opleidingsbedrijven en werkgevers presenteren zichzelf  
14.15 uur Oriëntatiegesprekken 15.45 uur Evaluatie en borrel 
 
Het oriëntatiegesprek  
Tijdens een ‘oriëntatiegesprek’ krijgt u gelegenheid om aan tafel 
te zitten met werkgevers. Uit deze gesprekken kunnen afspraken 
voortkomen voor een sollicitatiegesprek met één of meer 
werkgevers. De bijeenkomsten leiden doorgaans voor een aantal 
kandidaten tot een succesvolle match!	 
 
Waar en wanneer?  
Donderdag 10 november 2016 van 12.30 uur tot uiterlijk 16.00 
uur in Brakel. De adresgegevens volgen na een intakegesprek! 
 

 
Aanmelden en vragen  
U als werkzoekende, met interesse in werken 
en/of leren in de Bouw & Infra, kunt zich 
aanmelden voor het Startplein Bouw & Infra 
via:  
 

rivierenland@lerenenwerken.nl 
 
Vermeld er a.u.b. bij dat het gaat om 
aanmelding voor het Startplein Bouw & Infra 
en stuur uw cv mee.  
 
Let op: de deadline is woensdag 2 november 
‘16 (vol = vol!) 
 
Ook voor eventuele vragen over deze 
bijeenkomst kunt u bij ons terecht. Ook op de 
websites van de organiserende organisaties 
vindt u allerlei informatie over werken en 
leren: 
 
- https://rivierenland.lerenenwerken.nl 
- www.werkzaakrivierenland.nl 
- www.rocrivor.nl 
- www.uwv.nl 
- www.btechs.nl 



                            

 
 
 

CAD tekenaar 
 
Wat houdt het werk in? 
Als werkvoorbereider verricht je alle taken die horen bij een goede voorbereiding en bouwbegeleiding. Van het 
maken van werktekeningen/uitslagen, tekeningcontrole en planning, tot en met bouwvergaderingen, 
kostenbewaking, meer- en minderwerk, garantiecertificaten, etc. 
 
Wat bieden zij jou? 
Het betreft een tijdelijk dienstverband voor 36 - 40 uur per week. 
Toelichting dienstverband: Zelfstandige, fulltime functie, ruimte voor groei en ontwikkeling, start op korte 
termijn, arbeidsvoorwaarden conform de cao voor Bouwnijverheid. 
 
Werklocatie: Kerkdriel 
 
Deze functie vereist van jou: 

• HBO-bachelor 
• U komt goed uit de voeten met AutoCad 
• Communicatief vaardig, stressbestendig, proactief, gedreven, creatief, ondernemend en leergierig 

 
Reageer dan snel! 
 
Mail je aanmelding met cv , zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk woensdag 2 november 2016 naar: 
vacatureteamrivierenland@uwv.nl o.v.v. het vacaturenummer 5276816. 
  
 

Machinist voor een graafmachine 
 
Wat houdt het werk in? 
Machinist voor de mobiele kraan op luchtbanden of rupsbanden. Grondwerk/riolering op locatie.  
Met name werkzaam in de regio. 
 
Wat bieden zij jou? 
Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 32 - 40 uur per week. 
 
Werklocatie: Velddriel 
 
Deze functie vereist van jou: 

• MBO-2 
• Ervaring met het besturen van een mobiele kraan van 15 ton en/of 23 ton 
• Rijbewijs kan eventueel behaald worden 

 
Zijn dit jouw kwaliteiten?  
 



Reageer dan snel! 
 
Mail je motivatiebrief met cv , zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk woensdag 2 november 2016 naar: 
vacatureteamrivierenland@uwv.nl o.v.v. het vacaturenummer 5124116. 

Timmerman 
	
Wat houdt het werk in? 
Als timmerman werkt u op locatie, nieuwbouw, scholen, utiliteit, aanbouw aan grotere woningen in de regio. U 
werkt in een team en u kunt goed overzicht houden en coördineren. 
 
Wat bieden zij jou? 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast dienstverband voor 32 - 40 uur per week. 
Toelichting dienstverband: veelal vertrek om 07:15 uur vanaf Kerkdriel 
 
Werklocatie: Kerkdriel 
 
Deze functie vereist van jou: 

• MBO-3 
• Ervaring als timmerman 
• Leermeestercursus is een pré 
• Netjes in omgang met klanten en collega’s 
• Goed Nederlands spreken 

 
Zijn dit jouw kwaliteiten?  
 
Reageer dan snel! 
 
Mail je motivatiebrief met cv , zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk woensdag 2 november 2016 naar: 
vacatureteamrivierenland@uwv.nl o.v.v. het vacaturenummer 5123516. 
 
 

(Junior) werkvoorbereider 
	
Wat houdt het werk in? 
Als junior werkvoorbereider krijg je begeleiding en pak je allround werkzaamheden op het gebied van de 
infrastructurele werken op. Binnen de afdeling 'werkvoorbereiding’ ben je actief in de realisatiefase van de 
projecten en lever je een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het project. 
 
Wat bieden zij jou? 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast dienstverband voor 32 - 40 uur per week. 
 
Werklocatie: Brakel 
 
Deze functie vereist van jou: 

• Opleiding/ervaring in de Civiele Techniek 
• Bij voorkeur kennis van UAV-GC 
• Gemotiveerd en betrouwbaar 
• Goed ontwikkeld analytisch vermogen en overtuigingskracht 
• Geordend, flexibel en houdt van aanpakken 

 
Zijn dit jouw kwaliteiten?  
 
Reageer dan snel! 
 



	

Mail je motivatiebrief met cv , zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk woensdag 2 november 2016 naar: 
vacatureteamrivierenland@uwv.nl o.v.v. het vacaturenummer 5195216. 
 
 

Betontimmerman 
 

Wat houdt het werk in? 
Je maakt bekistingen waar beton in wordt gestort. Je plaatst de bekisting, verwerkt beton en demonteert de 
bekisting. Je plaatst elementen altijd volgens de voorschriften en werkt zoals op de tekeningen staat aangegeven. 
 
Wat bieden zij jou? 
Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 32 - 40 uur per week. 
 
Werklocatie: Brakel 
 
Deze functie vereist van jou: 

• MBO-algemeen 
• Je bent in staat tekeningen te lezen 
• Bij voorkeur in het bezit van een VCA of je bent bereidt dit te halen 
• Gemotiveerd 
• Geen 9 tot 5 mentaliteit 

  
Zijn dit jouw kwaliteiten?  
 
Reageer dan snel! 
 
Mail je motivatiebrief met cv , zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk woensdag 2 november 2016 naar: 
vacatureteamrivierenland@uwv.nl o.v.v. het vacaturenummer 5277816. 
 

Grondwerker 
Wat houdt het werk in? 
Als grondwerker in de grond-, weg- en waterbouw voer je werkzaamheden uit bij graaf- en grondwerkzaamheden, 
aanleg van kabels en buizen, groenvoorzieningen en bij het reinigen of saneren van grond. Je werkt samen met de 
kraanmachinist. 
  
Wat bieden zij jou? 
Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 36 - 40 uur per week. 
  
Werklocatie: Brakel 
 
Deze functie vereist van jou: 

• VMBO 
• Flexibe; 
• Bij voorkeur in het bezit van een VCA of je bent bereidt dit te halen 
• Bij voorkeur enige ervaring als grondwerker 

 
Zijn dit jouw kwaliteiten?  
 
Reageer dan snel! 
 
Mail je motivatiebrief met cv , zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk woensdag 2 november 2016 naar: 
vacatureteamrivierenland@uwv.nl o.v.v. het vacaturenummer	5280316. 
 


