
 

Bij F.A. Pennings Aannemingsbedrijf B.V. kom je terecht in een 
platte en flexibele organisatie met vakbekwame collega’s en een 
goede werksfeer! Onze projecten zijn gevarieerd, interessant en 
uitdagend. 

Taken en verantwoordelijkheden 

Je bent machinist, je bent veelzijdig inzetbaar, je bent in staat geconcentreerd te werken, je houdt 
van afwisseling en voelt je één met jouw eigen machine. Of je nu riool- of kabelsleuven uitgraaft en 
aanvult, putten of beschoeiing zet, riolering aanlegt, taluds maakt, of een bouwput uitgraaft;  
Je bedient je eigen machine volledig zelfstandig en bent verantwoordelijk voor de voorbereiding, 
uitvoering en controle van je eigen werk.  
 
Profiel kandidaat 

 Je bent flexibel, collegiaal en je kunt goed samenwerken 
 Je hebt een rijbewijs B ( E is een pluspunt) 
 Je hebt een aantoonbare vakopleiding en/of kan de nodige ervaring voorleggen. 
 VCA certificaat (of wilt dit behalen) 
 Je bent technisch aangelegd 
 Je werkt netjes en ordelijk 
 Je spreekt Nederlands 
 Je woont in de regio Gemeente ‘s-Hertogenbosch 

Geboden wordt 

 Je komt terecht in een innovatief familiebedrijf met een ‘no-nonsense’ mentaliteit en korte lijnen. 
 Goede werkomstandigheden en een prettige werksfeer 
 Een bedrijfsauto voor woon- werkverkeer 
 Werken in een straal van circa 70 km rondom Rosmalen 
 Je werkt op je eigen machine die goed onderhouden is  
 We investeren graag in “onze mensen”, omdat we willen dat jouw deskundigheid en persoonlijke 

ontwikkeling tot hun recht komen. 
 Onze projecten / werkzaamheden zijn zeer gevarieerd. 
 Er is veel afwisseling in soorten projecten  
 We luisteren graag naar jouw mening, ideeën en inbreng.  
 Na een proef periode van 4 weken, bieden we je een jaar contract.  
 Je salaris wordt bepaald volgens CAO GGI 
 Salaris om de 4 weken (13 periodes) 
 Goede sociale regelingen 

Solliciteren? 
Inhoudelijke vragen of sollicitaties kun je indienen bij Sjors Pennings info@fapennings.nl  
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