
 
 

Prisma Bouwplaats Service is een erkend elektrotechnisch installatiebedrijf gespecialiseerd in de aanleg van 
tijdelijke systemen voor op de bouwplaats. (Ofwel BPI; bouwplaatsinrichting.) Naast de elektrische installaties 
komt het voor dat we ook de waterleiding en bijvoorbeeld de databekabeling verzorgen in een ketenpark. 
Onze klanten zijn de (middel) grote aannemers die ons beschouwen als een onafhankelijke materieeldienst 
waarop ze kunnen bouwen als het gaat om de benodigde voorzieningen. 
 
In verband met de uitbreiding van ons buitendienstteam, zijn wij op zoek naar een ervaren: 
 

Grondwerker/ Infra techniek medewerker 
 
Wat ga je doen : 
• Bij de opstart van een bouwwerk tref je als grondwerker de voorbereidingen voor de aansluitingen naar 

de bouwkeet en bouw. Denk hierbij aan het graven van geulen voor voorzieningen als water, elektra, riool, 
telefoon etc.  

• Bij lopende bouwprojecten verricht je werkzaamheden ten behoeve van de bouw of het verhelpen van 
storingen aan bestaande of aangelegde voorzieningen. 

• Je werkt nauw samen met de elektro monteur en/of graafmachinist en assisteert deze waar nodig 
 
Wat heb je nodig : 
• Enige jaren werkervaring als Grondwerker bij voorkeur in de bouw 
• Opleiding in de Infratechniek is een pré 
• B-rijbewijs (liefst BE en/of C) 
• VCA-diploma 
  
Wij zoeken iemand : 
• die houdt van aanpakken en in het bezit is van "twee rechterhanden" 
• die fysiek sterk is en het niet erg vindt om buiten te werken 
• met een enthousiaste en positieve instelling en 
• woonachtig in de omgeving van Amsterdam 

 
Bij deze functie bieden wij jou : 
• een goed salaris   
• een informele werksfeer 
• ruimte voor eigen initiatief 
• leer- en groeimogelijkheden en 
• betrokken en gemotiveerde collega’s die je graag op weg helpen. 
 
Indien je niet aan bovenstaande functie eisen voldoet maar wel graag wilt leren, gemotiveerd bent en van 
aanpakken weet nodigen wij je toch van harte uit om te reageren.  
Wanneer deze functie jou aanspreekt, ontvangen wij graag je sollicitatiebrief met CV. 
Deze kan je e-mailen naar J.vanrheenen@prismabouwplaatsservice.nl. Je mag natuurlijk ook gewoon schrijven 
naar  Prisma Bouwplaatsservice B.V., afdeling Personeelszaken, Stammerkamp 19, 1112 VE te Diemen.  
 
Hopelijk ben jij de nieuwe collega die ons team binnenkort komt versterken! 
 


