Ter uitbreiding van het team van Van Berlo Bedrijfsvloeren B.V. zijn wij op zoek naar een geschikte
collega voor de functie van

BETONAFWERKER MONOLIETVLOEREN
De betonafwerker is verantwoordelijk voor het zelfstandig afwerken van betonvloeren volgens de bij
Van Berlo gebruikelijke systematiek. Ontvangt planning en opdrachten van de voorman en volgt
aanwijzingen en instructies op. Stemt problemen en/of afwijkingen altijd af met de voorman.
Contacten met de directe collega’s zijn van belang voor de voortgang en kwaliteit van het werk en de
persoonlijke ontwikkeling van de afwerker. Is mede verantwoordelijk voor de oplevering van de
vloer. De tijdsindeling wordt bepaald door de geplande opdrachten en een bindende planning.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
 Het mengen van de slijtlaag
 Het verwisselen van spanen
 Het klaarmaken, schoonmaken en schoon houden van materieel
UITVOERING
 Het schuren van beton met een enkele machine
 Het polijsten van beton met een enkele machine
 Het schuren van beton met een dubbele machine
 Het polijsten van beton met een dubbele machine
 Het strooien van de slijtlaag
 Het vlakken van kanten
 Het vlakken van profielen
 Het vlakken van dorpels
 Het aanbrengen van bezemstrepen
 Het spuiten van curling compound
NAZORG
 Het afdekken van de vloer met folie
ALGEMEEN
 Het presenteren van de onderneming bij de klant
 Werken volgens veiligheids-, kwaliteits-, Arbo-, milieu- en andere richtlijnen
 Materieel en gereedschap in goede staat houden
 Alle andere, uit hoofde van de functie, voorkomende werkzaamheden

VEREIST NIVEAU, KENNIS EN VAARDIGHEDEN
 LBO werk- en denkniveau
 In bezit van geldig rijbewijs BE
 (Technische) kennis voor de besturing en bediening van machines
 Kennis van veiligheidsvoorschriften en kwaliteitsnormen uit de branche (VCA basis verplicht)

VAN BERLO BIEDT
 Een uitdagende en gespecialiseerde functie-invulling;
 Een fijne werksfeer in teamverband;
 Een prima pakket aan arbeidsvoorwaarden conform CAO Afbouw
 Veel ruimte voor eigen inbreng, initiatief en ontwikkeling!

WIE ZIJN WIJ?
Van Berlo Bedrijfsvloeren is een erkend, succesvol en innovatief producent en ontwerper van
industriële betonvloeren. Met onze producten en diensten, behoren wij tot de meest
competente leveranciers van Nederland en België.
De Van Berlo Groep bestaat uit diverse bedrijfsonderdelen die gezamenlijk gespecialiseerd zijn in
het ontwerpen en realiseren van onderbouwconstructies zoals bedrijfsvloeren, funderingen,
funderingspalen en laadkuilen. Dankzij de nauwe samenwerking tussen deze bedrijven, ontstaat al
tijdens de conceptfase een goede afstemming en constructief overleg tussen de verschillende
betrokkene partijen. Van Berlo is op deze manier in staat bedrijfsvloeren met een toegevoegde
waarde te ontwerpen en te realiseren.

INTERESSE?
Mail dan direct je CV en motivatiebrief aan:

Petra.truren@vanberlo.com
Van Berlo Bedrijfsvloeren B.V.
Postbus 183
5460 AD Veghel
0413-389090

Functiebeschrijving Betontimmerman Senior
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