
De Wilde Grond-, Weg- en

Waterbouw is op zoek naar

Leerling Stratenmakers. 

 

Werk jij graag met je handen,

hou je van afwisseling én wil je

dit mooie vak leren? Dan is dit

de functie voor jou! 

 

Heb je nog geen ervaring?

Geen probleem! Samen met je

team ga je oplossingsgericht te

werk, je krijgt goede

begeleiding en samen zorg je

voor een goed resultaat! 

LEERLING 

STRATENMAKERS

De Wilde Grond-, Weg- en

Waterbouw: Dat Werkt!

www.dewilde-lelystad.nl

Mail dan je CV en motivatie naar

Roelf Schuiling:

rschuiling@dewilde-lelystad.nl

Word jij de

stratenmaker van

de toekomst?



Ben jij onze nieuwe 

ervaren Uitvoerder Infra?

Solliciteer dan nu! 

Reimert Bouw en

Infrastructuur 

Dat werkt!

www.reimert-almere.nl

De Wilde Grond-, Weg- en Waterbouw, onderdeel van de Reimert
Groep, is een in Lelystad gevestigd familiebedrijf, gespecialiseerd

in de uitvoering van complexe, infrastructurele werken. Waar
verschillende transport- en vervoerssystemen samenkomen, biedt
De Wilde servicegerichte uitvoering met oog voor de omgeving.

Bovendien staat het bedrijf bekend om haar inzet voor duurzame
en sociale initiatieven in Lelystad en omgeving. 

 
Wie zoeken wij?

Werk je graag met je handen, wil je een mooi vak leren en houd je
van afwisseling in je werk? Dan zijn wij op zoek naar jou! Het gaat

om werkzaamheden zoals egaliseren, hoogtes uitzetten,
voorbereiden van het zandbed, bestrating verwijderen, stenen

knippen, betrating aanbrengen, zand en stenen kruien en
bestrating aftrillen. Ben je nog niet helemaal bekend met deze

werkzaamheden, geen probleem. Samen met je team ga je
oplossingsgericht te werk, je krijgt goede begeleiding en samen

zorg je voor een goed resultaat. We zoeken iemand van aanpakken
weet, openstaat voor tips en bereid is om zich extra in te zetten

voor het team. Je bent bij woonachtig in de omgeving van
Lelystad, bent bereid om je VCA en eventueel aanvullende

cursussen te behalen en bent voor langere tijd beschikbaar.
 

Wat bieden wij?
Wij bieden je een fulltime functie als leerling stratenmaker.
Daarbij krijg je een marktconform salaris met uitstekende

secundaire voorwaarden en reiskostenvergoeding. Als jij je VCA of
aanvullende cursussen nog niet hebt, dan krijg je deze via ons.


