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WERKVOORBEREIDER

PROJECTLEIDER

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN:
Specialist in constructieve waterbouw en bag-
gerwerk word je niet van de één op de andere 
dag. Dat vraagt om durf, doorzettingsvermogen 
en creativiteit. Eigenschappen die stuk voor 
stuk in het team van Beens Groep aanwezig 
zijn. We blijven, nu en in de toekomst, doen 
waar we goed in zijn. We werken mee aan 
betere vaarwegen en beschermen Nederland 
tegen het water. Daar zijn we best trots op.

Beens Groep is met ca. 90 werknemers actief in het ontwerpen en uitvoeren van projecten in constructieve 
waterbouw en baggerwerken. Een lange lijst van kademuren, oeverconstructies, remmingwerken, aanlegvoor-
zieningen, middelzware verkeersbruggen, waterbouwkundige constructies en vaarwegonderhoud vormen 
onze referenties. Beens Groep is gevestigd in Genemuiden en heeft een nevenvestiging in Schagen. Vanwege 
toename van het aantal projecten in de constructieve waterbouw zijn wij voor de vestiging Genemuiden op zoek 
naar een werkvoorbereider en een projectleider.

Op de website www.beensgroep.nl tref je van beide vacatures een functieomschrijving aan.Op de website www.beensgroep.nl tref je van beide vacatures een functieomschrijving aan.Op de website www.beensgroep.nl tref je van beide vacatures een functieomschrijving aan.Op de website www.beensgroep.nl tref je van beide vacatures een functieomschrijving aan.Op de website www.beensgroep.nl tref je van beide vacatures een functieomschrijving aan.Op de website www.beensgroep.nl tref je van beide vacatures een functieomschrijving aan.

Solliciteren:    Stuur je schriftelijke sollicitatie met C.V. aan Beens Groep t.a.v. afdeling Personeelszaken, Stuur je schriftelijke sollicitatie met C.V. aan Beens Groep t.a.v. afdeling Personeelszaken, Stuur je schriftelijke sollicitatie met C.V. aan Beens Groep t.a.v. afdeling Personeelszaken, Stuur je schriftelijke sollicitatie met C.V. aan Beens Groep t.a.v. afdeling Personeelszaken, Stuur je schriftelijke sollicitatie met C.V. aan Beens Groep t.a.v. afdeling Personeelszaken, 
Postbus 6, 8280 AA te Genemuiden, of per e-mail naar personeelszaken@beensgroep.nl.Postbus 6, 8280 AA te Genemuiden, of per e-mail naar personeelszaken@beensgroep.nl.Postbus 6, 8280 AA te Genemuiden, of per e-mail naar personeelszaken@beensgroep.nl.Postbus 6, 8280 AA te Genemuiden, of per e-mail naar personeelszaken@beensgroep.nl.Postbus 6, 8280 AA te Genemuiden, of per e-mail naar personeelszaken@beensgroep.nl.

EN EEN

WIE ZIJN WIJ
GECA Automatten is een productiebedrijf van automatten. Met een jong en gedreven team zijn we 
dagelijks druk om onze klanten te bedienen. De geproduceerde matten vertrekken naar 
verschillende bestemmingen in Nederland en het buitenland.

WAT ZOEKEN WIJ
Wij zijn op zoek naar jonge enthousiaste medewerkers die zich thuis voelen op de productievloer 
en van aanpakken weten:

- Je bent iemand die in staat is te functioneren in een team wat op meerdere afdelingen uit 
de voeten kan;

- Je bent in staat de benodigde vaardigheden snel te leren; 
- Je vind het geen probleem om zelfstandig te werken en bent flexibel in het snel wisselen

van afdeling voor andere werkzaamheden;
- ’s morgen een paar uur eerder beginnen of ’s middag iets langer doorwerken vind je geen 

probleem.

WAT BIEDEN WIJ
Samenwerking in een deskundig team met 

- Een fulltime baan(38-uur) met goede arbeidsvoorwaarden;
- Een uitdagende baan waarbij we met elkaar proberen de lat telkens een stukje te 

verleggen;
- Uitzicht op een vast dienstverband.

SOLLICITATIE
Wil je bij ons solliciteren of heb je vragen? Stuur dan een mail naar: info@gecabv.nl. 

Geca Automatten B.V.
Katoenstraat 7-2
8281 JZ Genemuiden
038-3331217
info@gecabv.nl

Gezocht: PRODUCTIEMEDEWERKER

Nipt verlies Set Up 
BEDUM – De volleyballers van 
Set Up hebben zaterdag met 
3-2 verloren bij DIO/Bedum. 

Set verloor de eerste set nipt met 
28-26. Daarna herpakten de IJs-
selmuidenaren zich. De tweede 
set ging met 19-25 naar Set Up. 
In de derde set gaf Set Up een 
voorsprong weg. Uiteindelijk 
won Bedum met 30-28. Daarna 
liep Set Up achter de feiten aan. 
Na een prikkelende time-out 
van trainer/coach Peter Gaillard 
kwam Set Up op gang en werd 
de set binnengesleept met 24-26. 

Vervolgens lukte het de bezoe-
kers niet om de vijfde set naar 
zich toe te trekken. DIO/Bedum 
won met 15-11. 

Slechte generale 
KV DOS Kampen 
HEERHUGOWAARD -De korf-
ballers van KV DOS Kampen 
/ Veltman hebben ternauwer-
nood een punt gepakt in de uit-
wedstrijd tegen Apollo (27-27). 
Daarmee kwam DOS nog goed 
weg. Apollo liet in de laatste 
minuut een strafworp onbenut. 

DOS speelde verdedigend niet 
goed en kon nooit loskomen van 
Apollo. Omdat Apollo zaterdag 
een hoog schotpercentage haal-
de, kon het steeds in de buurt 
van blijven. Uiteindelijk sleepte 
de ploeg een punt uit het vuur. 

Zaterdag speelt DOS thuis tegen 
directe concurrent Phoenix. 

Zalk boekt logische ruime zege
(door Gerard Meijeringh)
ZWOLLE – Zoals verwacht had Zalk zaterdag geen enkele moeite 
met Storica. De ploeg van Gerrit Hamer kon lekker werken aan het 
doelsaldo. Met een 0-7 zege verliep dat niet optimaal. 

In de beginfase regende het 
kansen voor Zalk. Pas in de 25ste 
minuut viel de 0-1, een eigen 
doelpunt van Storica. 
Daarna ging het snel via treffers 

van Michel Hamer (2) en Aart 
Schreuder. Na rust scoorde Zalk 
binnen tien minuten drie keer via 
Hendri Vinke, Aart Schreuder en 
Michel Hamer. Daar bleef het bij. 

KAMPEREILAND – Bij Dorpshuis Ons Erf op het Kampereiland 
werd afgelopen zaterdag het jaarlijkse vijfdorpentoernooi 
gehouden. Dit evenement wordt jaarlijks georganiseerd voor 
de recreanten van vijf sportverenigingen uit Zalk, Wilsum, 
Kamperveen, ’s-Heerenbroek en Kampereiland. 

Dit keer was de organisatie in 
handen van Sportvereniging 
Kampereiland. Elk jaar wordt 
het evenement gehouden om 
een wedstrijdmoment voor recre-

anten te creëren. Afgelopen za-
terdag deden 150 kinderen mee 
aan het Vijfdorpentoernooi. De 
wedstrijdonderdelen waren brug, 
balk, vloer, sprong en ringen. 

Foto: Tennekes

Strijd der recreanten bij 
Vijfdorpentoernooi 

KAMPEN – Het eerste herenteam van Badmintonclub Kampen heeft 
vorige week woensdag beslag gelegd op de titel in de tweede klasse. 

Een 8-0 zege was ruimschoots 
genoeg. De Kampenaren had-
den nog maar vier punten nodig 
om het kampioenschap binnen te 
halen. Tjalling Beemer en Robin 
Kroeze wonnen hun eerste dub-
belpartij vrij eenvoudig, hetzelfde 
gold voor Hugo Vernhout en Har-

ry Eringa. Ook in de daaropvol-
gende partijen kregen ze het niet 
bijzonder zwaar. 

De herenploeg bleef ongeslagen 
in de competitie, ondanks enkele 
blessures en dankzij de inzet van 
enthousiaste invallers. 

De kampioenen van BC Kampen

BC Kampen kampioen 
in tweede klasse

Van der Wal en Draganovic
KAMPEN – Go-Ahead Kampen heeft de selectie voor volgend 
seizoen versterkt met de verdedigers Dennis van der Wal en Adi 
Draganovic. 

Van der Wal is bezig aan zijn 
tweede jaar bij hoofdklasser 
Sparta Nijkerk. Eerder kwam hij 
uit voor Flevo Boys, WHC, FC 
Zwolle en Cambuur Leeuwarden. 
Met Draganovic (nu WHC) komt 

een oude bekende terug op Mid-
denwetering. Hij was eerder drie 
jaar actief bij Go-Ahead en won 
met de club de districtsbeker. 
Daarna speelde hij voor WHC, 
Excelsior ’31 en Spakenburg.


	060218-Brug-pag45



