
 

 

Dalm Werkendam b.v. is in deze regio onder meer actief als een concurrerende aanbieder van 
afvalcontainers, recyclebedrijf van afvalstromen, overslag en handel in bouwstoffen, 
infrawerkzaamheden en sloopwerkzaamheden. Momenteel hebben wij ter versterking van ons team 
een drietal vacatures: 

 Machinist mobiele graafmachine 
Hierbij wordt je vooral ingezet op één van onze projecten of van onze klanten met een 
mobiele graafmachine met draai-/kantelstuk. Er is sprake van zowel GWW- als 
sloopprojecten. Je bent daarmee dan meteen mede verantwoordelijk voor een goede gang 
van zaken op het project. De werkzaamheden zijn heel divers. Dat maakt dat het nooit een 
eentonige baan wordt! 

 Machinist minigraafmachine GWW 
Hierbij wordt je vooral ingezet op één van onze projecten of van onze klanten met een 
minigraafmachine. Je bent daarmee dan meteen mede verantwoordelijk voor een goede 
gang van zaken op het project. De werkzaamheden zijn heel divers. Dat maakt dat het nooit 
een eentonige baan wordt! 

 Machinist recycling 
Je bent betrokken bij het afvalrecyclingsproces. Je wordt ingezet als machinist op een 
sorteerkraan waarbij je hebt te monitoren op de kwaliteit van de inkomende en de uitgaande 
afvalstromen. 

We verwachten dat jouw profiel er als volgt uit ziet: 

 Je houdt van aanpakken en houdt graag orde op zaken. 
 Je bent een teamwerker. 
 Je hebt overzicht voor een goede coördinatie van de werkzaamheden op de werkvloer. 
 Je hebt er oog voor om in overleg met collega’s het werkproces te optimaliseren. 
 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden. 
 Voor de functie van machinist GWW heb je aantoonbare ervaring. 

Spreekt dit jou wel aan, dan nodigen we je uit om te solliciteren. Je kunt telefonisch contact met ons 
opnemen via (0183) 50 60 70, of stuur een e-mail met je c.v. naar Info@DalmWerkendam.nl t.a.v. de 
heer J. Dalm. VCA-diploma is een pré. 

 

afvalcontainers | recycling | sloopwerken | grondwerken 
graafmachineverhuur | transport | op- en overslag 

grond, grind, zand | wegenbouwmaterialen | grondbank 



 

 


