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Geverinck bronbemaling & pompverhuur BV en is gevestigd in Groenlo, een echt familiebedrijf en is gespecialiseerd in verschillende manieren van bronbemaling. Het werkgebied bestaat uit Nederland en een gedeelte van
Duitsland, Sinds de start zijn ze uitgegroeid tot een technisch, innovatief bedrijf in de bronbemaling. Constant
zijn ze op zoek naar manieren waarop ze het werk beter, efficiënter en duurzamer kunnen uitvoeren. De kracht van
het bedrijf is de flexibiliteit en de persoonlijke aandacht voor de klant, ze staan voor innovatie, kwaliteit en service!
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• Inrichten van de bemalings of boorlocatie.
• Uitvoeren van alle boor en graafwerkzaamheden.
• Zorgdragen voor de juiste mengverhoudingen Bentoniet.
• Het verdichten boorgat volgens richtlijnen.
• Installeren/ lassen/ afpersen aardwarmtesystemen tot
binnen gebouwen.
• Installeren van vacuüm-, retour- en zwaartekrachtbemalingen.
• Installeren van bemalingen voor bodem- en grondwatersanering.
• Verwijderen en reinigen van bemalingssystemen.
• Onderhoud van bemalings/boorinstallaties en pompsystemen.

Twij
WAbieden:
Een veelzijdige en uitdagende baan met veel vrijheid
Een moderne organisatie met een uitstekend werkklimaat.
Een afwisselende baan in een gemengd, gemotiveerde en
enthousiaste team. Wij streven naar een langdurige relatie
en bieden goede mogelijkheden tot het volgen van opleidingen om je verder te specialiseren in dit vakgebied.
Naast een passend salaris conform de Bouw-CAO en zeer
goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Zuidgang 11 • 7141 JK • Groenlo
www.geverinckbronbemaling.nl

W zijn:
JO Ukwaliteiten
• Kennis van grondsoorten
en bemalings- technieken.
• Passie voor techniek.
• Oplossing- en klantgerichte
instelling.
• Flexibel.
• Gedreven.
• Hardwerkend.
• Doorzetter.
• Behulpzaam.
• Zelfstandig.
• Assertief.
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