A.B. Mulder en Zonen B.V.
Hoorn 408
2404 HL Alphen aan den Rijn (Nederland)
Telefoonnummer : +31(0)172- 419605
Website
: www.abmulder.nl

A.B. Mulder & Zonen B.V. staat sinds 1994 als specialist internationaal hoog aangeschreven
als dienstverlener testgewichten in zowel de bouw, industrie, maritiem, oﬀshore alsook in de
petrochemie. De opdrachten zijn van uiteenlopende omvang en aard, variërend van 1 kilogram tot 800 ton. Als enige in Nederland en België kunnen wij garant staan voor het vormgeven van testgewicht met een maximale afwijking van 500 gram per 1000 kilogram volgens de
IOML Standaard. Om onze kwaliteit te onderstrepen, is het bedrijf zowel ISO 9001:2008 alsook
VCA twee sterren gecertiﬁceerd.
Wij zoeken voor de afdeling Projecten en Speciale opdrachten (ProSpec) zo spoedig mogelijk een

Technisch Specialist Testgewichten m/v
Voor (minimaal) 24 uur per week, met de intentie te streven naar een langdurig en fulltime
dienstverband.
Beknopte omschrijving van de functie:
Als specialist richt je je met name op het operationeel uitvoeren van de meest verschillende
opdrachten. Je rijdt met allerlei soorten materieel, zoals vrachtwagens en heftrucks. Op locatie
bouw jij zelf of met een team aan conﬁguraties tot zelfs 800 ton. Je zorgt daarbij dat zowel
mensen, materieel en omgeving niet worden geconfronteerd met incidenten. Daarnaast zorg je
ook voor de juiste invulling van administratieve zaken.
Wij zoeken een collega die beschikt over:
• een geldig rijbewijs C en E;
• een geldig certiﬁcaat VCA voor operationeel leidinggevenden;
• een geldig certiﬁcaat Veilig werken met de Heftruck;
• een geldig certiﬁcaat Aanslaan van lasten;
• minimaal 5 jaar ervaring met het besturen van bakwagens, trekker/opleggers en combinaties
met aanhangers;
• een MBO+ werk- en denkniveau;
• een dienstverlenend karakter;
• onberispelijk gedrag, later aantoonbaar te maken middels een Verklaring Omtrent Gedrag;
• het vermogen om gestructureerd te werken zowel zelfstandig als in teamverband;
• goede beheersing van de Nederlandse alsook de Engelse taal;
• maximale ﬂexibiliteit, waaronder de bereidheid en mogelijkheid meerdere dagen van huis te
zijn in zowel binnen- als buitenland.
Wat kun je van ons verwachten?
De CAO- Beroepsgoederenvervoer over de weg en Mobiele kranen is van toepassing. De inschaling bij aanvang van het dienstverband geschiedt conform deze CAO en is afhankelijk van de
ingebrachte competenties en ervaring. Uiteraard gaan wij samen met jou nog werken aan jouw
kennis en vaardigheden. Verder bieden wij je een prima werksfeer bij een vooruitstrevende en
dynamische organisatie!
Heb je belangstelling?
Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met onze Projectmanager
Geert Borgdorﬀ. Stuur vóór 28 oktober je sollicitatiebrief onder vermelding van vacature
Medewerker ProSpec naar geert@abmulder.nl.

