
Vacature  Junior Projectinstallateur
 

Wij zijn altijd opzoek naar goede kunstgrasinstallateurs. Ben jij een leerling of omscholer die beschikt over 
gouden handjes? Wil jij graag het vak leren? Solliciteer dan snel door een mail met je CV en motivatie te 
sturen naar mark@sports-playgrass.nl. We maken graag kennis met jou onder het genot van een kopje koffie.

Junior projectinstallateur
Sports & Playgrass is een snelgroeiende en tevens jonge organisatie. Wij zijn specialist in de realisatie van kunst-
gras sport- en speelvelden. Wij zijn ooit begonnen met alleen de aanleg van kunstgras. Inmiddels doen wij veel 
meer en zijn dus ook onze werkzaamheden flink uitgebreid. Tegenwoordig zijn wij daarom partner voor de totale 
terreininrichting. Onze werkzaamheden bestaan uit bijvoorbeeld grond- en infrawerkzaamheden, het monteren 
en plaatsen van sport- en speeltoestellen, straatmeubilair en het verzorgen van groen en beplanting.

Werkzaamheden
De projecten waar wij aan werken zijn erg divers. Dit kan de inrichting van een complete speeltuin zijn tot de 
aanleg van een multifunctionele sportplek  of adventure golfbaan. De meeste opdrachten voeren wij van A tot Z 
uit. Dit betekend dus inclusief grondwerkzaamheden, speelvoorzieningen en straatwerk. De komende jaren is ons 
plan om dit werkveld nóg verder te gaan uitbreiden.

Werkomgeving
Sports & Playgrass is gevestigd in Geffen. In de ochtend wordt je hier op kantoor verwacht voor instructies vanuit 
het management. Vervolgens ga je met een team op pad voor de aanleg van kunstgras projecten door heel 
Nederland en België. De planning wordt tijdig met de medewerkers gecommuniceerd. Je komt dagelijks in con-
tact met andere medewerkers binnen het aanlegteam en het management. In het algemeen heerst er een 
informele sfeer. Binnen het team zijn we allemaal bereid om hard te werken en mooie projecten te realiseren.

Wie zoeken wij?
Als Junior projectinstallateur hoef je niet perse ervaring te hebben. We zoeken dus een leerling of omscholer 
die beschikt over gouden handjes en iemand die graag het vak zich eigen maakt. Wij zorgen intern voor de juiste 
begeleiding en opleiding.

Ontwikkelingsmogelijkheden junior projectinstallateur
 Kosteloos halen van het aanhangerrijbewijs
 Opleidingsmogelijkheden intern en extern (cursussen, VCA etc.)
 Leidinggevende functie, bij uitbreiding organisatie
 Financiële groei


