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Wij zoeken per direct een: 
MEEWERKEND VOORMAN INFRA 

 

Meedenken & Uitvoeren! Denk je daarbij direct: ‘ja!’? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Verheij Infra B.V. groeit. En daar hebben we nieuwe collega’s bij nodig. 

Bedrijfsomschrijving: 

De projecten van Verheij Infra worden steeds groter en steeds complexer. Hieruit 

voortkomend hanteren wij onze slogan 'Meedenken & Uitvoeren'. Onze aandacht ligt zeker 

niet alleen op de uitvoering van een project. We gebruiken onze kennis, kunde en jarenlange 

ervaring om onze opdrachtgevers te ondersteunen.  

Verheij Infra staat al ruim 30 jaar garant voor kwaliteit & een zorgeloos uitvoeringstraject. 

We zijn met name actief op het gebied van rioolconstructies & persleidingen, 

bodemsaneringen, bruggen, betonconstructies, beschoeiingen & damwandconstructies en 

groenvoorzieningen. 

 

Functieomschrijving: 
Als meewerkend voorman infra bij Verheij Infra B.V. draag je verantwoording af aan de uitvoerder 

en werk je samen in een hecht team. Je bent op het project het eerste aanspreekpunt van de 

uitvoerder. Je verzorgt veel voorbereidend werk, zoals maatvoering. Daarnaast behoort kolken 

zetten, baanmaken en klein straatwerk ook tot de voorkomende werkzaamheden.  Je herkent 

meerwerk, registreert en rapporteert uren, producties, meetgegevens, klachten, afwijkingen, etc. 

Kwaliteit en veiligheid vind je belangrijk. Daar hou je rekening mee, zowel op je project als in de 

communicatie met je mensen en je opdrachtgever. 

 

Functie-eisen: 
- Een afgeronde vakgerichte opleiding. 

- Bij voorkeur minimaal 3 jaar relevante werkervaring. 

- Je bent communicatief vaardig in woord en bij voorkeur ook in geschrift. 

 

 

Ons streven is per project-oplevering niet meer dan drie opleverpunten te hebben. Denk je dat 

jou dat lukt? Spreekt de functie je aan? En pas je met je profiel in de eisen die we stellen voor 

deze functie? Reageer dan direct met je CV en een begeleidend schrijven! 

 

Richt je brief aan dhr. D. Ruiter en mail deze naar: dick@verheijsliedrecht.nl o.v.v. ‘sollicitatie 

voorman’.  Heb je nog vragen over deze vacature? Dan kun je telefonisch contact op nemen met 

de heer Ruiter (06-4605 0432).  

MEEDENKEN & UITVOEREN 


