FUNCTIEOMSCHRIJVING

Boormeester Gestuurd Boren

Doel van de functie
•

De boormeester gestuurd boren geeft leiding aan een boorploeg en is verantwoordelijk voor de
uitvoering van het werk. Met de projectcoördinator/werkvoorbereider wordt het werk besproken.

Plaats in de organisatie
•
De boormeester gestuurd boren ressorteert onder de projectcoördinator/werkvoorbereider gestuurd
boren. Hij geeft functioneel leiding aan de assistent gestuurd boren.
Werkzaamheden / verantwoordelijkheden
•

Een boorploeg bestaat uit 2 tot 3 mensen, die dagelijks 1 tot 2 opdrachten maken. Werklocaties kunnen
zich in geheel Nederland bevinden, maar concentreren zich voornamelijk in de provincies Utrecht, ZuidHolland en Noord-Holland.
M.b.t. de werkvoorbereiding:
> overleggen met van de planner/werkvoorbereider over de mogelijkheden en haalbaarheid van een
boring
> lokaliseren van aanwezige ondergrondse infrastructuur aan de hand van Klic-tekeningen om
graafschade te voorkomen
> beoordelen en bepalen hoe de gestuurde boring gemaakt wordt
> plannen van vervoer van het materieel naar de werklocatie en het op- en afladen hiervan
> overleggen met de opdrachtgever en evt. met omwonenden / instanties
M.b.t. de uitvoering:
> controle op het correct laden van het materieel naar de werklocatie en het vervoer
> instrueren van de ploeg voor het opstellen van de boormachine en graafwerk
> instrueren van de ploeg voor het bedienen van de boormachine, pomp en menginstallatie
> sturen van de boorkop d.m.v. RF-metingen; registreren van dieptes en boorhoek
> intrekken van de buis / bundel
> inmeten van het maaiveld d.m.v. GPS metingen
> (laten) afvoeren van het bentoniet-mengsel en dichtmaken van de boorgaten / herstellen bestrating
De boormeester is verantwoordelijk voor het onderhoud en reparaties van vervoersmiddelen, machines
en werkmateriaal.
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Doorzetter, resultaatgericht, collegiaal, harde werker
Aantoonbare ruime ervaring met gestuurd boren
Leidinggevende, communicatieve en organisatorische kwaliteiten
MBO werk- en denkniveau
VCA-VOL (of bereid dit te halen binnen 3 maanden)
Rijbewijs CE
SOMA/Fundeon-opleiding gestuurd boren of vergelijkbaar
Goede beheersing van de Nederlandse taal

