Heibaas
Heb jij kwaliteit als fundament en ben jij in staat om leiding te geven aan een klein en hecht team
en samen op pad te gaan om te werken aan mooie en uitdagende projecten? Solliciteer dan op
de functie van Heibaas.

Dit ga je doen
Het speelveld van een Heibaas is groot. De projecten van Terracon worden door heel Nederland
uitgevoerd en regelmatig steken wij de grenzen over om Europa in te trekken. Terracon
specialiseert zich naast de reguliere funderingswerkzaamheden in projecten die niet per se qua
techniek lastig zijn, maar wel qua omgeving in onder andere de petrochemie, industrie en
binnenstedelijke bouw.
Als Heibaas geef je leiding aan jouw team bestaande uit 3 a 4 man (een of twee heiers en een
machinist). Dit doe je door jouw team aan te sturen en mee te werken. Jij weet jouw team steeds
weer te stimuleren zodat er iedere keer weer een goede prestatie wordt neergezet waarbij tijd en
kwaliteit de leidraad is. Samen met de heier(s) zijn jullie de ogen van de machinist en je houdt je
bezig met alle voorkomende werkzaamheden rondom de heistelling. Verder ben je onder andere
verantwoordelijk voor het aanpikken van palen en/of wapening, het aanbrengen van het beton in
de buizen en het verplaatsen van schotten. Daarnaast ondersteun je de machinist bij het
assembleren, verplaatsen, onderhouden en strijken van het funderingsmaterieel. De voortgang
van de werkzaamheden op de projecten leg je in dagrapporten vast.
Voor de uitvoering van onze projecten kan het nodig zijn om “buitenaf” te gaan. De hotel- en
verteerkosten worden door Terracon verzorgd. Voor de overnachtingen in het hotel ontvang je
tevens een netto-vergoeding. Doorgaans ben je tijdens die periode 5 dagen in de week van huis
(dus 4 overnachtingen).

Dit verwachten wij van jou
De Heibaas die wij zoeken is iemand met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Veiligheid is
jouw hoogste prioriteit en je bent een echte teamspeler. Wanneer de werkdruk stijgt, houd jij het
hoofd koel. Je bent besluitvaardig, communicatief en organisatorisch sterk. Daarnaast ben je
sociaal, heb je een flexibele instelling en ben je een harde werker. Uitdagend fysiek werk in de
buitenlucht past helemaal bij jou.
Je hebt aantoonbare ervaring met één of meerdere onderstaande technieken: Vibro palen /
Grondverdringende boorpalen / Vibro-combi palen / Prefab palen / Damwanden / Combiwanden /
Waterwerk. Ervaring in een soortgelijke functie is een pre. Verder:
•
•
•

Ben je in het bezit van een VCA diploma of ben je bereid deze te halen
Ben je in het bezit van rijbewijs B
Spreek je de Nederlandse taal

Dit mag je van ons verwachten
Een verantwoordelijke en afwisselende functie door heel Nederland en daarbuiten. Een
werkomgeving met korte lijnen, een prettige werksfeer en met aansprekende projecten en volop
mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen.

We bieden je een vaste baan met uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden,
waaronder een goed salaris, een pensioenregeling met werkgeversbijdrage en 43 vrije dagen per
jaar. De functie is fulltime en het salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring volgens de Bouw &
Infra cao.

Meer weten?
Heeft deze vacature jouw interesse gewekt, maar wil je meer informatie of wil je graag een keer
één van onze mooie projecten bezoeken neem dan contact op met Bas Ploeg (Projectmanager)
via 06-52 51 77 61.

Solliciteren
Ben je enthousiast geworden over de functie van Heibaas dan zien we jouw reactie en CV graag
tegemoet. Je kunt deze mailen naar Vanjuska Visser, Corporate Recruiter, via
v.visser@terracon.nl.

Dit zijn wij
Terracon is gespecialiseerd in funderingstechnieken, in Nederland en ver daarbuiten. Werken
worden uitgevoerd door ons ervaren en bekwaam personeel met modern materieel en
uitgebreide knowhow. Velen werken al jaren bij Terracon en zijn daardoor oplossingsgericht. De
combinatie van kennis en ervaring maakt Terracon Funderingstechniek tot een specialist op het
gebied van funderingen. Terracon Spezialtiefbau GMBH, gevestigd in Berlijn, voert
funderingswerkzaamheden in Duitsland uit terwijl Terracon International BV projecten uitvoert in
alle landen buiten de Benelux en Duitsland.

Acquisitie
Bij Terracon houden we van open en directe communicatie. Wij praten het liefst met de sollicitant
zelf zonder tussenkomst van werving- en selectiebureaus of intermediairs. We besparen bureaus
dan ook graag de moeite om een kandidaat voor te stellen.

