
 

 

Vacature Roterende Verreiker Machinist / M/V 

Functieomschrijving: 

Wij zijn op zoek naar een machinist op een roterende verreiker. Als verreiker machinist ben je het 

verlengstuk op de bouwplaats om alle logistieke uitdagingen aan te pakken. Een flexibele instelling is 

ontzettend belangrijk en je zult worden ingezet voor een breed scala aan opdrachtgevers in o.a. bouw, 

GWW en de Petrochemie. Je zult met diverse hijs- en hulpmiddelen aan de slag gaan en je hebt er 

ook geen problemen mee om op een rustiger moment op de dag mee te helpen op de bouwplaats. Je 

kunt goed zelfstandig werken, bent stressbestendig zijn en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit.  

 

Functie eisen: 

- Je bent in het bezit van een TCVT certificaat 

- Aantoonbare ervaring met een roterende verreiker 

- Een geldig VCA certificaat 

- Je bent in het bezit van rijbewijs B(E), rijbewijs CE is een pré 

- Je hebt een flexibele instelling 

- Je kunt veilig en verantwoord werken met machines 

 

Wie zijn wij: 

Wij zijn als Bultena Verhuur BV de grootste verhuurder op het gebied van bemande verreiker verhuur 

in Nederland. Door de overname van Karen van Oorschot Kranen uit Moerdijk verhuren wij nu ook 

hijskranen door heel Nederland, voornamelijk op grote langdurige projecten. Onze opdrachtgevers en 

projecten lopen uiteen van dag klusjes tot aan langlopende projecten. Voornamelijk in Nederland, 

maar ook in België en Duitsland. Vanuit onze vestigingen in Groningen, Alphen a/d Rijn en Mill 

bedienen wij klanten door het hele land. Wij zijn een bedrijf met passie voor ons werk en halen alles 

uit de kast om onze klanten zo optimaal mogelijk te bedienen.  

 

Wat bieden wij: 

Wij bieden een leuke en afwisselende baan bij een constant innoverende en groeiende organisatie. Je 

zult in contact komen met veel verschillende klanten en meewerken op diverse projecten. Een 

veelzijdige en verantwoordelijke functie binnen een gezond en groeiend bedrijf, met een uitstekende 

CAO. 

 

Interesse? 

Neem contact op met onze vestigingsmanagers in Groningen, Alphen a/d Rijn of Mill: 

Groningen   Janita Arkema   janita@bultena.nl  06-83691988 

Alphen a/d Rijn  Karen van Oorschot karen@bultena.nl  06-53722517 

Mill   Toon Vervoort  toon@bultena.nl 06-29081155 

 
 

 

mailto:janita@bultena.nl
mailto:karen@bultena.nl
mailto:toon@bultena.nl

