
`Wij kijken graag vooruit`
Durf jij net als wij, nieuwe stappen te zetten, baanbrekend aan de slag te zijn, de wereld te 
ontdekken en jezelf uit te dagen? Reageer dan op onderstaande vacature en overtuig ons juist niet 
voor het bekende te durven kiezen. 

Wie zijn wij?
Knoop b.v. in Tynaarlo (Dr.) is een internationaal georiënteerd en duurzaam bedrijf, dat al jaren 
prachtige natuur- en waterbouw projecten in Nederland uitvoert. Daarnaast ontwikkelt, bouwt en 
verkoopt Knoop b.v. onder de naam Waterking b.v. (dochterbedrijf )  am�bische machines 
wereldwijd. Binnen Knoop b.v. zijn we op zoek naar een:

Machinist (1.0 FTE)
Als machinist val je rechtstreeks onder de projectleider en adviseer en ben je verantwoordelijk voor 
de uitvoering van natuur beherende projecten Je brengt structuur aan in je werk, signaleert 
knelpunten en gaat op zoek naar passende oplossingen in overleg met de uitvoerder/projectleider.

Je bent verantwoordelijk voor:
• Het bedienen van een (am�bische) graafmachine
• Het dagelijks onderhoud van het materieel
• De uitvoering van werkzaamheden in de praktijk
• Het contact met de projectleider 
• Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen een (am�bische)  
   graafmachine te mogen bedienen
• Overige werkzaamheden
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Wat zien we graag in jou terug? 
• A�niteit met natuur en techniek
• Je hebt ervaring als machinist op een graafmachine  
• Je hebt ervaring met GPS / machinebesturing
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B, VCA en vaarbewijs of je bent 
   bereidt dit te behalen
• Je kunt zelfstandig alsook in teamverband werken
• Je bent technisch onderlegd
• Je bent breed inzetbaar
• Je beschikt over mbo werk- en denkniveau met een relevante opleiding 
• Bereidt om doordeweeks op locatie te werken, zowel in Nederland als in 
  het buitenland.

Wat bieden we jou?
• Onderdeel uitmaken van een innovatief, duurzaam en internationaal 
  georiënteerd bedrijf
• Jong en goed onderhouden materieel
• Het `wij` gevoel
• De mogelijkheid jezelf nog verder te ontwikkelen
• De beschikking over een bedrijfsauto voor de zakelijke vervoer
• Je wordt ingeschaald conform CAO Groen Grond Infra

Hoe gaan we verder?
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, of de procedure, kun je contact opnemen 
met Stephan Timmer, operationeel bedrijfsleider, telefoonnummer; 0592-559385, of via; 
s.timmer@knoopnatuurenwaterbouw.nl. De procedure loopt tot de meest geschikte 
kandidaat gevonden is.

Wil je graag meer informatie over het bedrijf, de werkzaamheden en projecten? 
Wees vooral nieuwsgierig en kijk op: www.knoopbv.nl 

VACATURE KRAANMACHINISTMet passie ontwikkelen wij, geven we advies en voeren we uit

VACATURE KRAANMACHINIST


