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

MEEWERKEND UITVOERDER M/V
De meewerkend uitvoerder heeft een uitvoerende, organiserende en controlerende rol.
Hij werkt zelfstandig, stuurt collega’s vaktechnisch aan en rapporteert aan de werkvoorbereider.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
Betonwerk uitvoeren
 Controleert grondwerk
 Inspecteert bouwplaats op uitvoeringsomstandigheden, veiligheid en toegankelijkheid
 Verantwoordelijk voor orde en netheid op de werkplek en “schone” oplevering werkzaamheden
 Controleert conditie en aanwezigheid van alle benodigde materialen en materieel op bouwplaats
 Woont noodzakelijke werkbesprekingen bij en acteert proactief
 Signaleren en communiceren meer- minderwerk op bouwplaats (o.a. werkelijke betonverbruik)
 Maatvoeren (d.m.v. elektronische maatvoering apparatuur: Robotic Station)
 Bekistingen maken volgens aangeleverde vormtekeningen en verplaatsen
 Vormgeven aan de betonnen bouwelementen, voornamelijk funderingen en vloeren
 Beton verwerken
 Ontkisten en demonteren

Prefab elementen
 Maatvoeren
 Produceren
 Plaatsen

ORGANISEREN DAGELIJKSE WERKZAAMHEDEN
 Verdelen werkzaamheden en begeleiden collega’s
 Naleving werkinstructies en veiligheidsaspecten, o.a. door middel van een start-werkbespreking
 Bewaken kwaliteit en controleren op naleving van de voorschriften
 Bewaken voortgang
 Rapporteren aan leidinggevende
 Rapportages VCA norm

 De meewerkend uitvoerder zorgt voor het benodigde materiaal en materieel op de bouwplaats
 Overlegt met de projectleider en uitvoerder opdrachtgever over detail planning en bouwplaats
gerelateerde zaken.

PROFIEL
 Werk- en denkniveau op minimaal bouwkundig MTS 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 total station (VCA VOL verplicht)
 Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit
 Rijbewijs B en eigen vervoer is een eis, rijbewijs C+CE een pré

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.
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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