Vacature communicatieve Beton Hersteller en
Betonneur bij BWK Sierbeton
BWK Sierbeton produceert architectonisch beton op maat in opdracht van aannemers
en architecten. Wij maken hoogwaardige balkons, sier- en gevel-elementen op onze
productie-site te Kruibeke. BWK Sierbeton werd recent overgenomen door een nieuw
en ambitieus team en biedt verscheidene doorgroeimogelijkheden.

De job:
Als Beton Hersteller ben je verantwoordelijk voor het afwerken en
retoucheren van de betonelementen. Je doet deze herstellingen bij ons
ter plaatse in Kruibeke en op de werven. Je gaat netjes, precies en
zelfstandig tewerk. Aanvullend ondersteun je de beton productie.

Jouw verantwoordelijkheden:
Beton Hersteller:
•
•
•
•

Je plant jouw agenda samen met onze officemanager.
Je analyseert de herstel opdrachten samen met jouw collega’s en
bereidt ze voor (materiaal verzamelen, mortel-mix voorbereiden).
Je doet de herstellingen in onze productie of gaat met onze
camionette ter plekke om het werk zelfstandig uit te voeren.
Je helpt met het laden van de vrachtwagens.

Betonneur:
•
•
•
•

Je ontkist de gegoten betonelementen met de portaalkraan.
Je bereidt de bekistingen voor op een giet-beurt (verven, oliën,
schoonmaken) en ondersteunt bij het plaatsen van de wapening.
Je giet en trilt de betonelementen en werkt ze af.
Je houdt onze productie proper.

Jouw competenties:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je lost graag problemen op en helpt graag mensen
Je bent een “Handige Harry” en vindt creatieve oplossingen
Je bent een teamspeler
Je hebt oog voor detail en werkt precies
Je werkt op een verantwoorde, nette en veilige manier
Je hebt geen extreme hoogtevrees
Je bent een vlotte communicator en vind je weg op een werf
Je bezit een rijbewijs B om met onze camionette te rijden
Je bent stipt
Je bent leergierig en proactief
Ervaring met heftruck en portaalkraan bediening is een plus

Interesse?
Contacteer Pieter-Jan Vandendriessche met uw CV via pieterjan@bwksierbeton.be.
BWK Sierbeton NV, Hollestraat 104, 9150 Kruibeke

