
 
 

 

 

Gebr. Beentjes GWW BV in Uitgeest, onderdeel van de Beentjes Bouwgroep,  is al 60 jaar een 

gerenommeerd bedrijf in de regio dat zich toelegt op het ontwerpen en uitvoeren van werken in de 

grond-, weg- en waterbouw. Met ruim 50 medewerkers werken wij aan diverse projecten in met 

name Noord- en Zuid-Holland.  

 

Ons bedrijf groeit! Voor onze infraprojecten zijn wij op zoek naar een: 

Rioleur (m/v) 

die met vakmanschap aan onze projecten werkt. 

Wat hebben wij jou te bieden? 

Bij Gebr. Beentjes geloven wij dat gelukkige medewerkers beter presteren. Een leuke werkomgeving 

en goede arbeidsvoorwaarden dragen bij aan jouw werkplezier: 

✓ Gezellige werksfeer met bijeenkomsten, diverse uitjes en bijzonder leuke collega’s; 

✓ Korte lijnen, veel kennis en vakmanschap; 

✓ Ruimte voor eigen initiatief, kennisuitwisseling en persoonlijke groei, zowel binnen je functie 

als middels opleidingen; 

✓ Verder bieden wij een goed salaris, mooie arbeidsvoorwaarden en een soliede 

pensioenregeling. 

Wat ga je bij ons doen? 

• Je voert zelfstandig rioleringswerkzaamheden uit, op aanwijzing van de uitvoerder. 
• De werkzaamheden variëren van het aanleggen en aansluiten van huisaansluitingen tot 

diepriool, van rioolbuizen met een diameter van 125 mm tot 1500 mm.  
• Je beschikt over de kennis en kunde om een compleet rioolstelsel aan te leggen. Hierbij werk 

je zelfstandig de maatvoering uit, gebruikmakend van een lijnlaser, t.b.v. hoogtes en afschot 
van het riool. Daarnaast bereid je de fundering en het zandpakket voor de stratenmaker 
voor. 

• Naast bovenstaande taken werk je mee aan de dagelijkse infrawerkzaamheden. 

  



 
 

 

Wat breng je mee? 

• Je beschikt over aantoonbare ervaring in het aanleggen van een hoofdriool en hebt minimaal 
5 jaar werkervaring in de grond-, weg-, en waterbouw; 

• Je hebt de opleiding tot vakman GWW of een vergelijkbare opleiding afgerond*; 
• Je bent in het bezit van het rijbewijs B en het VCA diploma. 

*Als je niet beschikt over een afgeronde GWW opleiding, maar wel aantoonbare ervaring hebt met 

het aanleggen van rioleringen, nodigen we je graag uit om te reageren.  

 
Spreekt deze mooie functie je aan?  

Stuur je reactie naar Ilse Danhoff, Manager HR: idanhoff@beentjesbouwgroep.nl . 

Heb je vragen over de functie? Neem dan contact op met Frans Beentjes (0251) 31 31 33. 

 
Wij zijn altijd op zoek naar talent! 

Bekijk al onze vacatures op: www.beentjesgww.nl 
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