Ter uitbreiding van het bestaande team Engineers zijn wij per direct op zoek naar een
geschikte collega voor de volgende functie:

CONSTRUCTEUR M/V
Als constructeur start je met een gedegen inwerktraject om de organisatie en producten goed te
leren kennen. Na deze inwerkperiode ben je in staat zelfstandig betonconstructies te ontwerpen en
deze ontwerpen bij opdrachtgevers en constructeurs te verdedigen. De constructeur rapporteert aan
het Hoofd Engineering.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
 Je werkt mee aan diverse berekeningen t.b.v. volledige onderbouwconstructies zoals industriële
betonvloeren, funderingen, funderingspalen, prefab constructies en laadkuilen;
 Je begeleidt diverse (geotechnische) metingen en je geeft advies, zoals second opinions, analyses van
schadegevallen en deskundigenrapporten;
 Je werkt mee aan het opstellen en begeleiden van geotechnische onderzoeken en betonproeven
zoals o.a. het testen van druksterkte en buigsterkte van betonkubussen, cilinders of balken en
onderzoek naar slijtweerstand en vloervlakheid;
 Je verzorgt het ontwerp van (beton)constructies volgens de specificaties en gangbare richtlijnen met
betrekking tot sterkte, betrouwbaarheid, duurzaamheid, onderhoudsvriendelijkheid etc.
 Je onderhoudt contacten met opdrachtgevers, collega constructeurs en tekenaars en beoordeelt
diverse monitoringsprojecten, controleert tekeningen en stelt kwaliteitsrapportages op;
 Je ondersteunt de afdeling Calculatie & Verkoop op technisch gebied.
ALGEMEEN
 Het presenteren van de onderneming bij de klant;
 Werken volgens veiligheids-, kwaliteits-, Arbo-, milieu- en andere richtlijnen;
VEREIST NIVEAU, KENNIS EN VAARDIGHEDEN
 Je beschikt over een HBO+/academisch werk- en denkniveau vergelijkbaar met HTS/TU Bouwkunde/
Civiele Techniek, eventueel met de specialisatie Geotechniek of Constructie;
 Je hebt minimaal vijf jaar werkervaring, waarvan minstens drie jaar als constructeur;
 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, je bent leergierig, zelfstandig en inventief;
 Je kunt nauwkeurig werken en je hebt affiniteit met de bouwsector in het algemeen en met de
betonsector in het bijzonder;
 Kennis van betonconstructies, grondmechanica en funderingsconstructies is een absolute pre;
 Indien nodig ben je bereid aanvullende cursussen te volgen die de functie vereist;
 Wij zoeken een ambitieuze en innovatieve constructeur die zich graag verder wil ontwikkelen en
specialiseren in funderingen en vloeren van bedrijfsgebouwen!
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 Engineering B.V. maakt deel uit van de Van Berlo Groep. Een erkend, succesvol en
innovatief producent en ontwerper van industriële betonvloeren en betonconstructies. 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 Groep B.V.
Postbus 183
5460 AD Veghel
0413-389090

