
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Solliciteer via  WhatsApp! Geen motivatiebrief of cv nodig! 
 
Pol Infratechniek BV is een innovatief familiebedrijf dat al meer dan 90 jaar actief is 
in Noord- en Midden Nederland. Ons motto is samen klaren we de klus. Graag klaren we de 
klus met jou! 
 

Voorman Kabelwerken (40 uur) 
Als Voorman Kabelwerken coördineer je grote en kleine kabel- en leidingprojecten van begin 
tot einde. Het is een veelzijdige functie met veel verantwoordelijkheden. Jij bent namelijk 
degene die een ploeg van kabel- en grondwerkers aanstuurt, je overlegt met de uitvoering 
en werkvoorbereiding en bent degene die de veiligheid en kwaliteit van jullie werk 
controleert. 
 

Opleiding en ervaring 

- Leidinggeven, toezichthouden en meewerken bij projecten 

- Het aansturen van de ploeg 

- Controle op het juist uitvoeren van werkzaamheden 

- Registeren en rapporten van de voortgang aan de uitvoerder 

- Het toepassen en naleven van veiligheidsmaatregelen 
 

Functie-eisen 

- Bij voorkeur een afgeronde opleiding Vakman Kabelwerken, Kabelwerker of Voorman 
Kabelwerken 

- Enkele jaren ervaring in soortgelijke functie 

- Bij voorkeur in het bezit van VCA VOL, BHV en Veilig werken langs de Weg (of bereid 
zijn dit te behalen, opleidingstraject mogelijk) 

 
Vaardigheden 

- Passie voor buiten werken  

- Energiek en proactief 

- Je staat sterk in je schoenen en je bent oplossingsgericht 

- Je vindt de combinatie uitvoering en aansturing leuk 
 

  



Ons aanbod 

- Een werkplek met een goed salaris en baangarantie voor de toekomst 

- Een goed arbeidsvoorwaardenpakket, waarmee je recht hebt op 25 vakantiedagen en 
20 roostervrije dagen per kalenderjaar 

- Doorgroeimogelijkheden in het vakgebied door cursussen, opleidingen en trainingen 

- Een vast contract! 

- Leuke en enthousiaste collega’s  
 
Heb jij ambities in de ondergrondse infra, werk je graag buiten en hou je van een uitdaging? 
Dan zoeken wij jou! Om te solliciteren hebben wij geen cv of motivatiebrief nodig, wij 
nodigen je graag uit voor een gesprek zodat jij je motivatie kan toelichten. De koffie staat 
voor je klaar! Whatsapp, bel of mail voor het maken van een afspraak en wie weet ben jij 
binnenkort onderdeel van ons team: 
 

  WhatsApp: 06 - 428 28 500 

  Telefoonnummer: 058 - 284 86 00 
    Email: info@polinfratechniek.nl 

 
Voor extra informatie over deze vacature kan je contact opnemen met T. Kooistra bereikbaar 
onder ons algemene nummer 058 - 284 86 00. 
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