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Vacature kraanmachinist  

met diepgewortelde passie voor bomen 

Al meer dan 30 jaar verzorgen, snoeien en vellen we bomen in kleine en grote 

bossen in België en onze buurlanden. Dat we onberispelijk werk afleveren, blijft 

niet onopgemerkt, want elke dag komen er nieuwe aanvragen bij. Daarom 

kijken we uit naar een extra kraanmachinist bosontginning ter versterking van 

het Clarysse – De Wilde team in Waasmunster.  

Zo ziet je werkdag eruit 

Als kraanmachinist wacht je een afwisselend takenpakket dat 

voornamelijk bestaat uit: 

 Machinaal snoei- en rooiwerk in bossen en groenzones 

 Snoeiwerken langs wegen, grachten en omheiningen 

 Boomstronken uitfrezen met kraan of bosfreesmachine 

 Triage van bomen en kaphout naargelang bestemming 

 Dagelijks onderhoud van kraan en machineonderdelen 

 Divers voorbereidend werk op onze site in Waasmunster 

Ook handig om weten 

 Natuurlijk werk je als kraanmachinist voornamelijk met onze professionele bosbouwmachines 

en graafkranen, maar af en toe wat manueel handwerk hoort ook bij de job. 

 Onze teams werken overal in de Benelux. Als kraanmachinist werk je echter vooral op onze site 

in Waasmunster en op afwisselende werflocaties in regio Vlaanderen.  

 Afhankelijk van het seizoen werken we soms lange dagen. Uiteraard compenseren we jouw 

flexibiliteit met overuren of recup dagen. Flexibiliteit werkt wederzijds! 

Must-haves Extra pluspunten 

 Rijbewijs B 

 Enige ervaring met rups- of bandenkraan 

 Flexibiliteit qua werkuren en werklocatie 

 Rijbewijs G, C of CE 

 Ervaring met sorteergrijper, kettingzagen, ... 

 Humor en aanstekelijke glimlach 
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Jouw voordelen 

 Buitenwerk in de natuur is gezond en goed voor je humeur!  

 Voltijds contract en correcte compensaties voor overuren. 

 Loonpakket en voordelen volgens talent, inzet en ervaring. 

 Uitgebreid en goed onderhouden heavy duty machinepark. 

 Safety first principe en veilige werkomgeving voor iedereen. 

 Leuke werksfeer, humor en af en toe een team drink of BBQ.  

 Een (h)echt familiebedrijf met respect voor work-life balance. 

Benieuwd? 

Wij ook en we kijken er nu al naar uit om je persoonlijk te ontmoeten. 

Stel gerust wat vragen aan Mathieu Clarysse via info@clarysse-

dewilde.be of 0473 60 37 59. Voeg je daar aub ook ineens een korte 

voorstelling van jezelf, je verwachtingen en je ervaring bij?  

 

Ps: Ben je zelf niet het natuurtalent dat we zoeken, maar doet deze vacature je wél 

meteen aan iemand denken? Er ligt al een bedankje klaar voor de gouden tip! 
 

#tnxforsharing #claryssedewilde #leukwerkenbijclarysse 

 
 

 

mailto:info@clarysse-dewilde.be
mailto:info@clarysse-dewilde.be

