
Meewerkend voorman 
 
Als Meewerkend voorman ben jij de alleskunner waar het team op bouwt. Jij ziet kansen en helpt 
mee waar nodig. Klinkt dit goed? Solliciteer dan bij H. de Koning & Zn. B.V. als Meewerkend 
voorman. 
 
Over H. de Koning & Zn. B.V. 
H. de Koning & Zn. B.V. is meer dan zestig jaar geleden opgericht door Huig de Koning, de H. in H. de 
Koning. Beginnend als een bedrijf met een klein aantal werknemers, is het nu uitgegroeid tot één van 
de grotere graafmachineverhuur  en aannemersbedrijf infra in de regio Rotterdam. Dit komt mede 
doordat H. de Koning & Zn. B.V. zich inzet voor goed werkgeverschap, sommige werknemers zijn al 
35 - 50 jaar werkzaam bij ons! 
 
Ons brede dienstenpakket met betrekking tot alle grondverzetwerkzaamheden kunnen wij voor 
diverse klanten op een professionele wijze inzetten. Dankzij onze ervaring en ruime kennis voor 
zaken kunnen wij voor iedere opdracht passende oplossingen realiseren. 
 
Wat ga je doen als Meewerkend voorman? 
Als Meewerkend voorman geef je leiding aan het team en controleer je de voortgang van de 
werkzaamheden. Jij zorgt er tevens voor dat de werknemers zich goed kunnen ontwikkelen en dat de 
sfeer goed is. Als Meewerkend voorman heb je niet alleen leidinggevende taken, maar werk je ook 
mee aan de mooiste projecten. 
 
Wat vragen wij van jou als Meewerkend voorman? 

• je kan zowel zelfstandig als in teamverband goed functioneren; 

• je bent instaat om vernieuwing door te voeren; 

• je bent een doorzetter en weet van aanpakken; 

• je werkt nauwkeuring en neemt de verantwoordelijkheid; 

• je hebt enige ervaring in een leidinggevende rol. 
 
De vacature staan open voor zowel schoolverlaters/leerlingen als ervaren krachten.  
 
Wat bieden wij jou als Meewerkend voorman? 
Naast de kennis en ervaring die je opdoet tijdens je werk, krijg je bij ons alle ruimte om jezelf te zijn 
en je te ontwikkelen. Daarnaast bieden wij jou het volgende: 

• studiekosten regeling; 

• een salaris conform CAO opbouw; 

• open en gezellige collega’s; 

• een telefoon en laptop van de zaak; 

• een goede pensioenregeling; 

• een auto van de zaak; 

• 30 vrije dagen per jaar o.b.v. een fulltime dienstverband; 

• uitzicht op vast dienstverband. 
 
Solliciteer direct! 
Zie jij deze uitdaging wel zitten? Stuur je sollicitatie dan naar info@hdekoning.nl of bel naar 0186-
612899. Ook voor vragen over deze vacature kan je contact met ons opnemen via 
info@hdekoning.nl. 
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