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Berkhout Schipluiden is een familiebedrijf met korte lijnen. Bij ons staat de klant al meer dan 50 jaar 
centraal. Wij gaan voor een goede band met de opdrachtgever door het leveren van hoge kwaliteit in 
voorbereiding en uitvoering. Wij werken voor vele opdrachtgevers zoals recreatie- en waterschappen, 
gemeenten, aannemingsbedrijven, natuurorganisaties en particulieren. De werkzaamheden bestaan 
voornamelijk uit onderhoud van de vegetatie op de dijken en in het boezemwater, 
baggerwerkzaamheden en waterbouwkundig werk. De projecten worden in de regio uitgevoerd met een 
team van circa 15 vaste medewerkers en vijf tot 10 externe krachten. 
 
Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden zijn we opzoek naar gedreven kandidaten met affiniteit 
met de groen-, grond- en waterbouw. In je functie ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van veel 
verschillende werkzaamheden, daarnaast zullen we gezamenlijk kijken hoe we verschillende 
competenties van je opleiding invulling kunnen geven. Zoek je een leer/werk bedrijf waar je het vak kan 
leren dan ben je bij Berkhout van harte welkom. De opleiding wordt door ons betaald. 
 
 
Functie eisen: 
Wij vragen kandidaten te reageren die zich kunnen vinden in onderstaande eisen. 

- Een opleiding in het groenonderhoud is een pré. 
- Flexibele werkhouding. 
- Nederlandse taal machtig in woord en schrift. 

 
Functie omschrijving: 
In je functie ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden welke o.a. zullen 
bestaan uit: 

- Maaien wegbermen, recreatiegroen, dijken, waterbergingen en (moeras)natuurgebieden. 
- Krozen van sloten, vijvers en vaarten. 
- Snoeien van bomen en struiken. 
- Plaatsen van beschoeiingen, damwanden, steigers e.d. 
- Op hoogte brengen van dijken, aanbrengen van natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen. 
- Baggeren van sloten en vijvers. 

 
Wij bieden: 

- Een aantrekkelijke gevarieerde baan bij een dynamisch bedrijf. 
- Een passend salaris met bijbehorende secundaire arbeidsvoorwaarden. 
- Een gedegen begeleiding binnen het bedrijf zodat je door kan groeien tot allround vakman / 

machinist. 
- Je wordt opgenomen in een no-nonsense organisatie met korte communicatielijnen en een 

bedrijfscultuur waar collega’s voor elkaar klaarstaan. 
- Mogelijkheid tot volgen van opleidingen en cursussen en het behalen van diverse rijbewijzen. 

 
Reactie: 
Wil je meer informatie of solliciteren op bovenstaande vacature, neem dan contact op met Jos van 
Hattum via jos.van.hattum@berkhoutschipluiden.nl of 06-51129177. 

 

Berkhout Schipluiden 
Rijkstraatweg 17 
2636 AX Schipluiden 
 
Telefoon: 015 380 9548 
E-mail: info@berkhoutschipluiden.nl 
Website: berkhoutschipluiden.nl 


