Mammoet en RedWave: krachtige samenwerking in riggers
Wie kent en herkent Mammoet niet?
De sterke, robuuste Mammoet staat
symbool voor het gelijknamige
familiebedrijf, waarvan de wortels in
hijs- en transportdiensten teruggaan
tot 1807. Het bedrijf is wereldwijd
actief en telt 5000 werknemers.
Sinds een jaar werkt Mammoet
samen met RedWave. De twee
specialisten vinden elkaar voor de
inzet van riggers. Planner Dirk de
Koning van Mammoet vertelt.
“Waar het werk is, zijn wij”, stelt Dirk
de Koning. “Geleen, Velsen, Assen,
Etten-Leur, Hoogvliet: we hebben door
heel Nederland in elke regio
vestigingen en zijn wereldwijd actief.
Als planner doet Dirk een beroep op de
dienstverlening van RedWave: “99,9%
van de aanvragen voor riggers krijgen
we ingevuld.”
Familiebedijf
Mammoet, in 1807 gestart als
familiebedrijf in hijs- en
transportdiensten, maakt sinds 2006
deel uit van het familieconcern SHV.
“Iedereen kent ons van de berging van
de kernonderzeeër Koersk in 2001,
maar we doen natuurlijk veel meer.” Zo
is Mammoet onder andere actief in de
petrochemische industrie, civiele
projecten, energiesector en offshore
industrie.
“Onze flexibiliteit, reactievermogen en
diversiteit aan materiaal kenmerken
ons. We maken een oplossing met
behulp van onze vaklieden. We

hebben bijvoorbeeld engineers in
dienst, die producten en oplossingen
ontwikkelen, en beschikken over een
specialistische afdeling voor de
fabricage van hijsonderdelen.”
Opleiding
Vanuit zijn functie als planner beschikt
Dirk over een pool van zo’n 65 man,
die hij kan inzetten voor tal van
opdrachten in en rond Nederland.
“Soms gaat het om een opdracht van
een half uur, soms duurt een project
drie maanden. Het gaat alleen om
operationeel medewerkers, die in en
rond de kraan werken: riggers. Junior
en senior riggers bijvoorbeeld, waarbij
die laatsten vaak technisch specialist
zijn en over nog meer kennis, kunde
en ervaring beschikken. Het is fysiek
zwaar werk en er zijn risico’s aan
verbonden. Aangezien veiligheid
boven alles gaat, zijn ze allen opgeleid
voor dit specifieke werk. Onze eigen
mensen worden intern opgeleid op de
Mammoet Academy in Hoogvliet, maar
RedWave leidt ook bij anderen op.

Unieke samenwerking
Wie een baan als rigger zoekt, weet
dat veiligheid de eerste prioriteit is.
Maar ook dat je flexibel inzetbaar en
niet bang voor vuile handen moet zijn.
Rigger-werkzaamheden vinden zowel
op land als op zee plaats, in Nederland
en soms ver daarbuiten.

Sinds ongeveer een jaar levert
RedWave opgeleide riggers aan
Mammoet. “Als ik een aanvraag krijg,
dan contact ik Leon Smit. Hij weet
precies wat voor mensen we zoeken.
Door de leveringssnelheid en de
kwaliteit van de riggers ligt het niveau
van de RedWave-mensen nog hoger
dan bij andere bedrijven. Leon weet
wat wij nodig hebben. Dat is zijn
kracht. En dat is daarmee ook onze
kracht.”

Over Mammoet
Mammoet ondersteunt opdrachtgevers
bij het verbeteren van de efficiëntie van
constructiewerkzaamheden en het
optimaliseren van de productiviteit van
fabrieken en installaties. Hiervoor biedt
Mammoet oplossingen voor het hijsen,
transporteren, installeren en
demonteren van grote en zware
constructies.

