
MAATVOERDER / LANDMETER

JE NIEUWE BAAN
Als maatvoerder/landmeter vervul je een spilfunctie in projecten en ben je het visitekaartje van het 
bedrijf Meet In Holland. Binnen deze veelzijdige rol houd je je (in het begin) vooral bezig met het in-
winnen van meetgegevens, en het buiten uitzetten van ontwerpdata, met name in de spoorweg- en 
utiliteitsbouw. Je gaat (op termijn) zelf projecten uitvoeren, aansturen en overleggen met de opdracht-
gever hoe dit uitgevoerd dient te worden. Als maatvoerder/landmeter van Meet In Holland ben je actief 
door heel Nederland en werk je vaak ook in de nacht en/of weekenden.  

We zijn op zoek naar iemand die zich graag persoonlijk wil ontwikkelen, leergierig is, goed om kan 
gaan met vrijheid en de daarbij behorende verantwoordelijkheid. Een MBO/HBO diploma richting 
(civiele) techniek of landmeetkunde, of al enige ervaring als maatvoerder/landmeter is een pré, maar 
we kunnen je het vak ook leren. Je bent daarnaast graag buiten en je vind het leuk om zowel met je 
hersenen als met je handen te werken. Samen met jou willen we het bedrijf graag verder ontwikkelen.

OVER HET BEDRIJF

Meet in Holland is een landmeet- en engineeringbureau gevestigd in Vianen en nauw verbonden aan 
De Wilde 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 maken wij gebruik van de modernste apparatuur en software en volgen wij de di-
verse ontwikkelingen in ons marktsegment op de voet.

WAT WE JOU BIEDEN

- Een baan in een zeer gedreven team;  
- Mogelijkheden tot het volgen van opleidingen 

om de invulling van jouw functie nog meer 
vorm te geven; 

- Auto, meetapparatuur, laptop en telefoon 
staan voor je klaar; 

- Werken met de nieuwste apparatuur van  
Leica en Amberg Technologies; 

- Een informele werksfeer en jaarlijkse  
teamuitjes. 

WAT JIJ MOET KUNNEN 

- MBO/HBO werk- en denkniveau; 
- Je bent geinteresseerd in geometrie, hebt oog 

voor detail en gaat zorgvuldig te werk; 
- Je kan goed samenwerken, maar bent ook in 

staat om zelfstandig te functioneren; 
- Nacht-, weekend- en onregelmatig werk geen 

bezwaar; 
- In het bezit van rijbewijs B. 

32/40 uur

Heeft deze vacature je interesse gewekt? Stuur dan jouw reactie en CV naar  
Arno Raats arno@meetinholland.nl. Voor meer vragen rondom deze functie kan je  
Arno mailen of bellen via 06 30 93 29 13. Website: meetinholland.nl.
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