
 

Altijd gedroomd van een carrière binnen  
Bouw of Grond-, Weg- & Waterbouw? 

Kies de functie die bij jou past en leer een vak met toekomst en vastigheid! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerling Timmerman 

✓ Gemotiveerd het vak te leren  
✓ Combineren van leren en werken  

✓ Fysiek in orde, houden van lichamelijke arbeid  

✓ Secuur / Timmermansoog hebben 

✓ MBO 2 niveau kunnen volgen (kan getest worden als je 

het niet zeker weet) 

✓ Nederlandse taal beheersen 

✓ Rijbewijs en/of eigen vervoer is een grote pré. 

✓ Goede verdiensten 

 

 

Leerling betonstaalvlechter 

✓ Gemotiveerd het vak te leren 

✓ Combineren van leren en werken (5 weken werken, 

1 week school) 

✓ Fysiek in orde 

✓ MBO 2 niveau kunnen volgen 

✓ Nederlandse taal 

✓ Rijbewijs en/of eigen vervoer is een grote pré 

✓ Goede verdiensten 

✓ Bij start VCA behalen & uitzendcontract tot start 

opleiding en bij start opleiding BPV contract  

 

 

Leerling betontimmerman 

✓ Gemotiveerd het vak te leren 

✓ Combineren van leren en werken (5 weken werken, 1 

week school) 

✓ Fysiek in orde, houden van lichamelijke arbeid en buiten 

werken 

✓ MBO 2 niveau kunnen volgen 

✓ Nederlandse taal 

✓ Rijbewijs en/of eigen vervoer is een grote pré. 

✓ Goede verdiensten 

✓ Bij start VCA behalen & uitzendcontract tot start 

opleiding en bij start opleiding BPV contract  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb je vragen of belangstelling stuur dan je CV met motivatie en de functie waarvoor je interesse hebt naar 

kandidaten@wsp-mg.nl. Dan nemen wij contact met je op voor eventuele mogelijkheden en de actuele vacatures. 

Glaszetter – leren op het werk 

✓ Gemotiveerd  

✓ Al werkend het vak leren 

✓ Fysiek in orde en vroeg op kunnen staan 

✓ Bereid VCA diploma te behalen 

✓ Woonachtig in Arnhem of directe omgeving 

✓ Met een team op pad, samenwerken 

 

 

Leerling medewerker grond-, weg-, en waterbouw 

✓ Gemotiveerd het vak te leren 

✓ Combineren van leren en werken  

✓ Fysiek in orde, houden van lichamelijke arbeid en 

buiten werken 

✓ Technisch inzicht/vaardigheden hebben 

✓ Vmbo diploma (indien niet, graag vragen naar 

mogelijkheden) 

✓ Nederlandse taal 

✓ Rijbewijs en/of eigen vervoer is een grote pré 

 

 

Stratenmaker – leren op het werk 

✓ Gemotiveerd  

✓ Al werkend het vak leren 

✓ Fysiek in orde en vroeg op kunnen staan 

✓ Bereid VCA diploma te behalen 

✓ Rijbewijs B & vervoer is pré 

✓ Met een team op pad, samenwerken 

 

 

 

Leerling Schilder 

 

✓ Gemotiveerd het vak te leren 

✓ Combineren van leren (Helmond) en werken  

✓ Fysiek in orde, houden van lichamelijke arbeid en 

zowel binnen als buiten werken 

✓ Klantvriendelijk 

✓ Nederlandse taal beheersen 

✓ Rijbewijs en/of eigen vervoer is een grote pré 
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