
Fuhler Loon- en verhuurbedrijf  
komt oorspronkelijk uit 
Emmen en heeft een nieuwe 
vestiging aan de  
Vaartweg 18 in Oosterhout.
Fuhler voert werkzaam-
heden uit in diverse 
segmenten.  
De verhuur van 
materieel, het uitvoeren 
van grond-, weg- en 
waterbouwkundige 
werken, agrarisch 
loonwerk en recycling zijn 
de kernactiviteiten.  
Haar uitgebreide en 
diverse machinepark 
wordt bediend door circa 
180 medewerkers.  
Fuhler BV is VCA**, ISO 
9001, 14001 , BRL 7000-
7001 gecertificeerd voor 
kwaliteit, veiligheid en 
milieu.  
Het bedrijf kent een 24 –uurs 
dienstverlening en staat met 
een flexibele, klantgerichte 
organisatie te allen tijde klaar 
voor haar klanten.

Om ons team te komen versterken, zijn we op zoek naar ervaren   

Functieomschrijving
Bij Fuhler werk je met verschillende machines en verklein installaties in de  
recycling branche en maak je werken in de grond-, weg- en waterbouw.  
Daarnaast hebben we werkzaamheden in de verhuur op diverse locaties in de 
omgeving van Oosterhout, tot een straal van circa 70km daarom heen.

Wat zullen je taken zijn?
-Beladen / voeden van diverse containers, bunkers, voertuigen en  
verkleinings- installaties;
-Dagelijks onderhouden en schoonmaken van de kraan of shovel;
-Invullen van de dag- en machinerapportage;
-Schoonhouden van de locatie;

-Uitvoeren van diverse overige werkzaamheden, al dan niet met behulp  
van een kraan of shovel. 

 

 

 

Vragen

Voor vragen omtrent de functie kunt u een email 

sturen naar e.berendsen@fuhler.com of telefonisch 

contact opnemen met Erik Berendsen op telefoonnummer 

06-21599845 . Uiteraard kunt u ook een kijkje nemen op onze 

website www.fuhler.com.

Kraan- en/of shovelmachinisten 

Functie-eisen
- Aantoonbare werkervaring op een kraan- en/of shovel;

- Ervaring met klein onderhoud aan de machines;
- Voor langere tijd beschikbaar ;

- VCA is een must;  
- Flexibele instelling en bereid zijn om ook in de nachten 

en de weekenden te werken;
- Woonachtig in de omgeving Oosterhout  (binnen 

een straal van 50 km);   
- Ervaring op andere machines recycling of 

GWW machines horen we graag.   

www.fuhler.com


