
Vacature  Projectinstallateur speelvoorzieningen
 

Bedrijfsprofiel
Werken bij Sports & Playgrass betekent werken in een snelgroeiende, jonge organisatie met een idem jong team. Wij zijn 
specialist in het realiseren van sportvelden en speelplekken in o.a. de openbare ruimte, op scholen en bij particulieren thuis. 
De basis was ooit het leggen van kunstgras speelvelden, maar de laatste jaren zijn we ons verder gaan verbreden als terrei-
ninrichter. Daarbij horen dan ook grond- en infrawerkzaamheden, het monteren en plaatsen van sport- en speeltoestellen, 
straatmeubilair en het verzorgen van groen en beplanting. 

Werkzaamheden
De projecten die door Sports & Playgrass worden gerealiseerd zijn erg divers. De toepassingen lopen uiteen van de inrich-
ting van complete speeltuinen bij scholen en in de openbare ruimte, multifunctionele sportplekken bij sportverenigingen tot 
complete ‘adventure golfbanen’ op recreatieparken. Bij de meeste werken nemen we het complete project aan, inclusief de 
onderbouw, speelvoorzieningen en straatwerk. Het is daarom van belang dat de voorman reeds in staat is om (machinaal) 
grondverzet uit te voeren, (basis)ervaring heeft met straatwerk en het plaatsen van toestellen, hekwerk etc.
Daarnaast zal ons werkveld de komende jaren nóg verder uitbreiden. De nieuwe voorman moet enthousiast zijn om hierin mee 
te denken. Hij  ziet dit als een kans voor zowel de organisatie als zichzelf om verder te ontwikkelen.
 

Werkomgeving 
De firma is gevestigd in Geffen. Hier word je ’s-ochtends verwacht voor de instructies vanuit het management. Vervolgens ga 
je met je teamgenoten op pad naar bestemmingen door heel Nederland en België om op locatie het project te realiseren. Pro-
jectlocaties worden tijdig vooraf richting de medewerkers gecommuniceerd. Binnen onze firma sta je in dagelijks contact met 
de andere medewerkers binnen ons aanlegteam en het management. Er heerst een informele sfeer waar collega’s in hecht 
teamverband bereid zijn om hard te werken.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een enthousiaste teamspeler die ons jonge team een extra impuls kan geven en er zorg voor draagt dat - ondanks 
onze groei - de kwaliteit van installeren gewaarborgd blijft. Hij wordt een belangrijke figuur binnen de realisatie van de projec-
ten en ziet het als een uitdaging de organisatie hiermee naar een hoger niveau te tillen.  
Van de projectinstallateur wordt verwacht dat hij beschikt over gouden handjes en sociale vaardigheden, om helder te kunnen 
communiceren met zowel het management als met opdrachtgevers. Daarnaast neemt hij zelf initiatieven, denkt mee binnen 
de organisatie en is niet bang zijn mening uit te spreken. 

Benodigde kennis/ervaring/competenties
 Ervaring met (machinaal) grondverzet (pre)
 Ervaring met straatwerk (pre)
 Basiservaring met het plaatsen van toestellen / straatmeubilair
 Staat open voor nieuwe ontwikkelingen binnen de organisatie
 Sociaal vaardig
 Communicatief vaardig
 Beschikt over leidinggevende capaciteiten of wil deze ontwikkelen
 Zelfstandige werkhouding
 Teamspeler
 Flexibiliteit qua uit te voeren werkzaamheden en werktijden

Ontwikkelingsmogelijkheden 
Onder andere:

 Kosteloos halen van het aanhangerrijbewijs
 Opleidingsmogelijkheden intern en extern (cursussen, VCA etc.)
 Leidinggevende functie, bij uitbereiding organisatie
 Financiële stappen 

Ma t/m Vr:  variabele tijden 
Contract:  Vast contract, 37 uur (jaar urenmodel volgens CAO)
Startsalaris: € 2.400,- bruto (excl. eventuele vergoedingen)


