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Word jij een van onze nieuwe Zuigermachinisten (40 uur)

Onderdeel uitmaken van een gedreven team, 
je technische kennis inzetten én werken op 
het water op de mooiste plekken van ons 
land. Als dit je aanspreekt dan is een baan als 
zuigermachinist bij K3Delta iets voor jou!

Over K3Delta

K3Delta is een begrip als het gaat om het winnen van 
grondstoffen. Al 90 jaar lang is K3Delta actief in het 
winnen en verwerken van zand en grind. Vanaf onze 
zes zand- en grindwinlocaties leveren we onmisbare 
grondstoffen voor elke gewenste toepassing in de 
industrie, bouw, sport en recreatieve sector. 

Werkzaamheden

Zand en grind wordt gewonnen met stationair 
zuigmaterieel zoals winzuigers en graafwiel-
zuigers. Als schipper/machinist word je ingezet 
op een van deze zuigers en ben jij verantwoordelijk 
voor de uitvoering van het zuigwerk. Je zorgt voor 
de uitvoering van projecten zoals het aanleggen 
van plassen en nevengeulen, waarmee je onze 
zand- en grindinstallaties en depots bevoorraadt. 
Dat doe je door op basis van de vergunningen 
en inrichtingsplannen zand te winnen tot op de 
juiste diepte. Ook werk je met de zuiger projecten 
af en zorg je voor een goede staat en werking 
van de zuiger en hulpmaterieel; Je zorgt voor het 
dagelijks onderhoud op en rond de zuiger en voert, 
eventueel samen met een monteur, reparaties uit.



Wij verwachten dat je
• affiniteit hebt met het verrichten van werkzaamheden op 

het water;
• ervaring hebt in een soortgelijke functie;
• een technische achtergrond hebt;
• in staat bent om zelfstandig (reparatie)werkzaamheden te 

verrichten;
• een (klein) vaarbewijs hebt of de bereidheid dat te behalen;
• secuur bent;
• flexibel bent ingesteld en af en toe ook op afwijkende 

tijden wilt werken.

Wil je meer weten over de functie of de 
organisatie? Dan kun je contact opnemen 
met Jan Geluk (Manager Baggertechniek)
via 06 51 62 38 23 of via j.geluk@k3delta.nl. 

Solliciteren? 
Je kunt je sollicitatie voor 30 juni 2019 sturen 
naar Truus Veens via t.veens@k3.nl.

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

Meer weten?

Wij bieden

• een uitdagende functie met veel zelfstandigheid;
• ruime mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen;
• een goede pensioenvoorziening.
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