
 

 

Wij zoeken: 

Iemand die graag met z’n handen werkt, 

humor heeft en ’n doorzetter is (40 uur p.w.) 

 

De Wilde Spoorwegbouw zoekt enthousiaste spoorleggers die een goed salaris willen verdienen en 

die houden van afwisselend werk met veel uitdagingen.  

 

Spoorlegger laat van je horen 

Als spoorlegger bestaat je werk uit het opbreken, monteren en onderhouden van spoorbanen voor 

treinen, metro en trams. Je zal de nodige cursussen en opleidingen krijgen voor de verschillende 

taken, als ook over het gebruik van gespecialiseerd materieel. Ervaring is niet direct belangrijk, 

motivatie en persoonlijkheid wel! Je bent bereid om in de nacht en in het weekend te werken.  

 

Sta jij bekend als een doorzetter en een harde werker, ben jij fysiek sterk en ben jij flexibel inzetbaar? 

Dan zoeken wij jou! 

Wanneer pas je bij ons? 

 Vmbo denk- en werkniveau of gelijkwaardig hieraan. 

 In het bezit van DVP en VCA of bereid bent dit te halen. 

 Rijbewijs B (voorkeur ook E). 

 Flexibel en fulltime inzetbaar op korte termijn. 

 Gedreven, leergierig en fysiek sterk. 

 

Wat bieden wij jou? 

 Een gezellig team om mee te werken. 

 Een uitstekend salaris op basis van het cao bouwnijverheid. 

 45 vakantiedagen. 

 Een auto van de zaak. 

 De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen door vakinhoudelijke cursussen te volgen. 

 

Bedrijfsinformatie 

De Wilde is een vooraanstaand bedrijf op het gebied van spoorwegbouw en betonboringen. Met 

kwaliteit, deskundigheid en precisie hoog in het vaandel kenmerkt De Wilde zich als een eigentijds, 

vooruitstrevend bedrijf. Met een voorsprong in technologie, door het ontwikkelen van diverse 

machines in eigen beheer, maakt het bedrijf een forse groei door en heeft de Wilde aan veel 

toonaangevende projecten gewerkt.  

 

Contact 

Ben je enthousiast, bel of mail dan even! Of stuur ons jouw motivatiebrief en cv.  

0348 – 470 146 | info@dewildebv.nl.  


