Ben je een buitenmens en steek je graag de handen uit de mouwen?
Solliciteer voor de functie

Landmeter/Maatvoerder
Onze reden

VWB Geogroep
VWB Geogroep B.V. is een
onderdeel van
Het Veldwerkbureau: een
veelzijdig, landelijk opererende
organisatie met een
gemotiveerd team.

Door de groei van ons bedrijf zijn er zowel binnen VWB Geogroep B.V en VWB Bodem B.V. vacatures
ontstaan. VWB Geogroep is op zoek naar landmeters/maatvoerders die ons team wil komen
versterken. De voorkeur gaat uit naar iemand uit het westen van het land. Kom je uit een andere
regio? Ook dan gaan wij graag een gesprek aan.

Jouw functie
Als Landmeter/Maatvoerder voer je zelfstandig alle landmeetkundige, industriële of maatvoeringswerkzaamheden uit. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en juistheid van jouw
landmeetkundige metingen, tekeningen, berekeningen en/of bestanden en rapportages.
Verder onderhoudt je goede contacten met opdrachtgever op uitvoerend niveau en bewaakt en
werkt overeenkomstig het kwaliteitssysteem van VWB Geogroep.

Functie-eisen
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

(Relevante) mbo-opleiding of qua kennis en ervaring een vergelijkbaar niveau;
Bij voorkeur ervaring op het gebied van landmeetkunde, geodesie en maatvoering;
In bezit van VCA-diploma of bereid dit certificaat te behalen;
Kennis van GPS, Total station, waterpasinstrument en/of andere (meet)-instrumenten;
Softwarekennis van Autocad, Liscad, dgDialog en/of Move3 heeft onze voorkeur;
In bezit van rijbewijs B, voorkeur heeft E rijbewijs;
Flexibel en leergierig;
Affiniteit hebben met het buitenwerk, over doorzettingsvermogen beschikken en
zelfstandig en nauwkeurig kunnen werken.

Van maatvoering tot
topografische metingen, van
BGT tot DTM,
deformatiemetingen,
hoogtemetingen,
volumebepalingen,
nauwkeurigheidswaterpassing
Heb je geen ervaring? Er staat een enthousiast team om je heen om het je te leren!
en, monitoring en speciale
metingen o.a. 3D.

Je werkgebied
Vanuit de hoofdvestiging in Lieren (Apeldoorn) wordt je aangestuurd om op diverse locaties in
Nederland alle landmeetkundige, industriële of maatvoerings-werkzaamheden uit te voeren.

Wat kan je verwachten?

VWB Geogroep meet alles op, ▪
na en in. Is vakkundig in
▪
verschillende facetten.
▪
▪
▪

Een uitdagende baan met veel afwisseling en ruimte voor eigen initiatief;
Persoonlijke ontwikkeling door training en de mogelijkheid tot het volgen van relevante
opleidingen en/of cursussen;
Een prettige en collegiale werksfeer;
Een enthousiast team vakmensen die je graag de kneepjes van het vak willen leren;
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Interesse?
VWB Geogroep B.V.
Kanaal Zuid 290 • 7364 AJ LIEREN
Telefoon +31 (0)55-3030650
E-mail info@geogroep.nl
www.geogroep.nl

Spreekt dit je aan? Dan is werken bij VWB Geogroep jouw nieuwe uitdaging!
Mail je sollicitatiebrief en CV naar info@geogroep.nl of stuur het op t.a.v. Inge Jansen.
Kijk voor overige vacatures ook bij VWB Bodem B.V. op www.vwb.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

