
www.markussebv.nl

Adres Linswegje 3 
4444 AL ‘s-Heer Abtskerke
Tel. 0113 - 31 13 63 
Mail info@markussebv.nl

MACHINIST HOUTCHIPPER

GRONDWERKERS
VOOR GWW EN LANDSCHAP

MACHINIST 8 TONNER

MACHINIST WIELKRAAN

AGRARISCH LOONWERKER

MACHINIST 8 TONNER

MACHINIST WIELKRAAN

MACHINIST 8 TONNER

MACHINIST WIELKRAANMACHINIST WIELKRAANMACHINIST WIELKRAAN

Je voert verschillende werkzaamheden uit bij onze diverse 

GWW- en landschapinrichtings- projecten. Door de diversiteit aan 

projecten is er geen één dag hetzelfde. Je kan aan het werk zijn 

bij projecten op het gebied van riool- of straatwerk en een vol-

gend project kan het plaatsen van afrastering, beschoeiing of een 

damwand zijn. Kortom, een afwisselende en uitdagende baan! 

Je gaat werkzaamheden verrichten met onze recent 

aangeschafte nieuwe 8-tons Kobelco rupskraan. Het is een zeer 

complete machine die uitgerust kan worden met diverse hulp-

stukken. Je gaat aan de slag op onze GWW-projecten, maar ook 

zeker op onze landschapsinrichtingsprojecten. Je zal op deze 

projecten vaak samenwerken met je collega’s.

Je gaat werkzaamheden verrichten met onze Doosan DX140 

wielkraan. Het is een complete machine welke over 

verschillende soorten hulpstukken beschikt, zowel voor de GWW 

als de bosbouwtak en de landschapsinrichting. Je 

zal met deze machine de meest uiteenlopende werkzaam-

heden uit gaan voeren op zeer diverse projecten.

Je voert verschillende mechanische werkzaamheden uit bij onze 

klanten en op ons eigen landbouwbedrijf. Doordat we beschikken 

over een groot aantal moderne machines voor de land- en akker-

bouw, heb je veel afwisseling in je werk. Dit betreft seizoens-

gebonden werkzaamheden, daarnaast zal je diverse andere 

werkzaamheden verrichten binnen ons bedrijf.

Je gaat werkzaamheden verrichten met onze tractor Fendt 826 

en Jenz 582 houtchipper en gaat aan de slag op onze bosbouw- 

en landschapsinrichtingsprojecten. Je zal op deze projecten vaak 

samenwerken met je collega’s.  

Interesse?Stel je vraag of solliciteer viavacature@markussebv.nl

•    Ervaring met grote machines 

     (landbouw, GWW, bosbouw)

•    VCA diploma 

•    Rijbewijs B (E)

•    Proactief en niet bang om vies te worden

•    Je werkt graag in een team

•    VCA-diploma 

•    Rijbewijs B (E)

•    Inzicht en ambitie

•    Je werkt graag in een team

•    VCA diploma 

•    Rijbewijs B (E)

•    Inzicht en ambitie

•    Je werkt graag in een team

•    VCA diploma 

•    Rijbewijs B (E)

•    Affi niteit met en/of ervaring in de   

     agrarische sector

•    VCA diploma 

•    Rijbewijs B (E)

Markusse BV is een Zeeuws familiebedrijf wat werkzaamheden uitvoert in Groen, Grond en 
Infra. Door de groei van ons bedrijf en de pensionering van enkele collega’s zijn we op zoek 
naar nieuwe collega’s die ons vaste team komen versterken. Lijkt het je wat om bij ons te 
komen werken in de grondwerk-, groenvoorziening-, loonwerk- of infratak, dan hebben wij 
wellicht een geschikte plaats voor je. 


