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Meet in Holland is op zoek naar een:

Maatvoerder / Landmeter
(32/40 uur p.w.) m/v
Wanneer pas je bij ons?
Wij zijn niet alleen op zoek naar de persoon met de juiste CV en vaardigheden maar meer naar de
persoon die past binnen onze organisatie. Iemand die zich graag persoonlijk wil ontwikkelen,
leergierig is, goed om kan gaan met vrijheid en de daarbij behorende verantwoordelijkheid. Je bent
graag buiten maar werkt zeker zo goed met je hersens als met je handen. Met jouw eigen kwaliteiten
geef je je eigen invulling aan deze functie waardoor jouw sterke punten nog beter tot uiting komen
en we samen het bedrijf verder ontwikkelen.







MBO/HBO werk- / denkniveau.
Je hebt oog voor detail en gaat zorgvuldig te werk.
Je kan goed samenwerken, maar bent ook in staat om zelfstandig te functioneren.
Je bent “lui”. Als je denkt dat iets sneller/makkelijker/beter kan, geef je dit aan en probeer je
processen te verbeteren waardoor het de volgende keer soepeler loopt.
Nacht-, weekend- en onregelmatig werk geen bezwaar.
In het bezit van rijbewijs B

Wat verwachten wij van jou?
Als maatvoerder/landmeter vervul je een spilfunctie in onze projecten en ben je het visitekaartje van
het bedrijf. Je gaat (op termijn) zelf projecten uitvoeren, aansturen en overleggen met de
opdrachtgever hoe dit uitgevoerd dient te worden.
Binnen deze veelzijdige rol houd je je (in het begin) vooral bezig met het inwinnen van
meetgegevens, en het buiten uitzetten van ontwerpdata, met name in de spoorweg- en
utiliteitsbouw.
Wat bieden wij jou?





Veel vrijheid en verantwoordelijkheid binnen een kleine organisatie.
Een baan in een zeer gedreven team.
Volop ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden.
Mogelijkheden tot het volgen van opleidingen om de invulling van jouw functie nog meer
vorm te geven.

Bedrijfsinformatie
Meet in Holland is gevestigd in Vianen maar actief in heel Nederland. Als landmeet- en
engineeringbureau is Meet in Holland gespecialiseerd in de spoorwegbouw. Buiten de meet- en
tekenwerkzaamheden voor de spoorbouw verrichten wij ook werkzaamheden voor andere
aannemers, ingenieursbureaus en (semi)overheidsorganisaties. Wij zijn een klein team dat zich
focust op het bieden van kwaliteit en belang hecht aan nauwkeurig en net werk leveren. Hierbij
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maken wij gebruik van de modernste apparatuur en software en volgen wij de diverse
ontwikkelingen in ons marktsegment op de voet.

Contact
Heeft deze vacature je enthousiasme gewekt? Dan ontvangen wij graag jouw reactie. Voor meer
vragen rondom deze functie kan je terecht bij Janet van Zelderen, 06-12 44 78 66 of
j.van.zelderen@dewildebv.nl.
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