Ter uitbreiding van het team van Van Berlo Systeemfunderingen zijn wij op zoek naar een geschikte
collega voor de functie van

BETONTIMMERMAN

Als betontimmerman maak je bekistingen waarin beton wordt gestort. Je plaatst de bekisting,
verwerkt beton en ontkist en demonteert de bekisting. Je plaatst ook betonnen prefab elementen.
Dit doe je op onze productielocatie te Veghel en/of op de bouwplaats. Je kunt zelfstandig werken,
maar bent ook een teamspeler. Je rapporteert aan de meewerkend voorman.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
Betonwerk uitvoeren
 Het eigen maken van alle noodzakelijke projectinformatie voor het zelfstandig met een
montageploeg realiseren van een deeltaak op een bouwplaats
 Vervaardigen en plaatsen bekistingen ten behoeve van betonconstructies
 Opzetten van productie maatvoering
 Plaatsen en stellen prefab betonproducten
 Plaatsen en monteren ankergroepen

Prefab elementen
 Stort gereed maken prefab wapening
 Prepareren stortmallen
 Inbouwen stortvoorzieningen
 Inbouwen benodigde wapening
 Storten beton met goed vakmanschap
 Ontkisten prefab elementen zodanig dat deze direct inzetbaar zijn voor montage
 Laden prefab elementen volgens laadschema
 Reinigen en onderhouden stortstraten
 Rapporteren aan leidinggevende

PROFIEL
 Werk- en denkniveau op MBO bouw niveau en enige jaren werkervaring
 Affiniteit met techniek en machines
 Goede communicatieve vaardigheden
 Kennis van materialen en voorschriften
 Kennis van veiligheidsvoorschriften en kwaliteitsnormen
 Kennis en ervaring met maatvoering middels traditionele en moderne technieken
 In bezit van VCA basis certificaat
 Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit
 Rijbewijs B en eigen vervoer is een eis

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?
VBSF is de jongste tak binnen de Van Berlo Groep, in het leven geroepen als ondersteunende partij
met betrekking tot bouwkundige voorzieningen gerelateerd aan de bedrijfsvloer. Inmiddels heeft
VBSF zich ontwikkeld tot onderbouw-deskundige op diverse gebieden, zoals:
 Systeemfunderingen
 Laaddock constructies
 Vloergoten
 Vloerputten
Samen met Van Berlo Bedrijfsvloeren realiseert Van Berlo Systeemfunderingen de complete
onderbouw van projecten. Van funderingspaal tot ankerbout, van ruwe schets tot op
uitvoeringsniveau uitgewerkte engineering van de onderbouwconstructie.
Bij Van Berlo werken ruim 100 enthousiaste en betrokken medewerkers.
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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