
 
 
 

  

Junior Asfaltwerker: een vaste baan met perspectief en opleidingsmogelijkheden! 
Wil je werken in een wereld met volop toekomstperspectief en heb je interesse om alles te leren over het mooie 
vak van asfaltwerker? Deze kans heb je nu bij AWS Asfaltwerken. Met ons professionele en loyale team 
verzorgen we verschillende asfaltwerkzaamheden door heel Nederland. De asfaltbranche is een stabiele branche 
en er wordt volop geïnvesteerd om de Nederlandse wegen te blijven ontwikkelen. Hierdoor stap je als junior 
asfaltwerker in een wereld die jou tal van kansen biedt, nu én in de toekomst. Bij AWS Asfaltwerken leren we je 
graag alle kneepjes van het vak. En dat is niet alles! Ook het behalen van rijbewijs C behoort tot de 
mogelijkheden die we jou bieden. 
 
Over AWS Asfaltwerken. 
AWS Asfaltwerken is een vakkundig, professioneel en dynamisch bedrijf, gespecialiseerd in asfaltonderhoud en -
reparatiewerkzaamheden. Met ons vakkundige team voeren wij door bijna heel Nederland onze 
werkzaamheden uit. Tot onze opdrachtgevers behoren zakelijke opdrachtgevers en +/- 170 overheidsinstanties. 
Voor hen nemen we diverse asfaltwerkzaamheden uit handen, waardoor onze werkzaamheden breed en 
afwisselend zijn.   
 
Jouw werk. 
Het belangrijkste is dat je graag in de buitenlucht werkt. Veruit het overgrote gedeelte van jouw toekomstige 
werkzaamheden bevindt zich immers daar. Onze klussen zijn erg afwisselend en we kunnen met recht zeggen 
dat geen dag hetzelfde is. Je verzamelt iedere ochtend in Someren, om vervolgens met de rest van het team te 
vertrekken richting de klus. Deze klussen kunnen bestaan uit een groot aantal verschillende werkzaamheden 
zoals reparatiewerk, kleine asfaltwerken, nieuwe asfalteringsprojecten, het aanbrengen van slijtlagen, 
freeswerkzaamheden en bitumenverwerking. 
 
Gedurende het werk leer je alles wat je moet weten zodat je snel zelf, als volwaardig asfaltwerker, aan de slag 
kunt. En heb je wat extra training nodig? Dan pakken we dat samen op. 
 
Wat bieden wij 

- Een fulltime baan in een stabiel en vooruitstrevend bedrijf 
- Een vast dienstverband 
- Alle handvaten om verder te groeien in de toekomst bestendige asfaltbranche 
- Een mooie nieuwe stap in jouw carrière in een hecht, ambitieus en sociaal team. 
- Een goed salaris conform cao 
- Onze werkzaamheden zijn grotendeel overdag op werkdagen. Met slechts enkele uitzonderingen in de 

nacht en het weekend.  
- Volop opleidingsmogelijkheden  

 
Functie-eisen: 
Wij zorgen dat je binnen afzienbare tijd een echte asfaltvakman wordt. Dit is waardevolle kennis die je de rest 
van je leven goed kunt gebruiken want onze wereld is een wereld met volop toekomstperspectief. Je hoeft dus 
geen ervaring in het vak te hebben, dat leren wij je wel. Wel moet je hard willen én kunnen werken en open 
staan voor het leren van nieuwe dingen. En daarbij moet je geen uitslaper zijn, we vertrekken immers vaak in alle 
vroegte (tussen 05.00 en 07.00) richting onze klussen. Je hoeft niet altijd zelf te rijden, dat stem je samen in het 
team af, maar wel is het een vereiste dat je beschikt over het B-rijbewijs. Ook heeft het de absolute voorkeur als 
je in de omgeving (straal 25 – 50 km) van Someren woonachtig bent. 

Kortom: als jij die jonge en ambitieuze toekomstige asfaltwerker bent die graag alles over asfalt wil leren en het 
liefste vandaag al met deze nieuwe stap wil starten, dan zoeken wij jou! 
 
Reageer dan snel door een email met jouw CV en korte motivatie te sturen naar info@asfaltwerken.nl. Wil je 
meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Rob Muijen (+31 493 842 840) 
 
 

     
     
     Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 
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