Vacature:

Mengmeester betoncentrale
Voor onze betoncentrales zijn wij op zoek naar enthousiaste kandidaat voor de functie van
mengmeester. In deze functie ben je medeverantwoordelijk samen met je collega mengmeester voor
het zo efficiënt mogelijk laten functioneren van de betoncentrale en het plannen van transporten.
Traditioneel beton bestaat uit zand, grind, water en eventuele toeslagstoffen en/of vulstoffen. Deze
componenten worden gewonnen uit de natuur, zand en grind uit de bodem (voor een groot deel
waterbodem). Zand en grind zijn zogenaamde niet hernieuwbare grondstoffen, bovendien is de
winning van deze stoffen in toenemende mate maatschappelijk moeilijk inpasbaar. Daarom is het
goed om op een verantwoorde manier om te gaan met deze winningen.
Bij de Rutte groep in Zaandam hebben wij een geheel nieuwe betoncentrale die speciaal gebouwd is
om beton te produceren met recycle materiaal. De doelstelling is om circulair beton te gaan
produceren d.m.v. zoveel mogelijk van de componenten in het beton te vervangen door secundaire
materialen.
De functie:
- Organiseren en coördineren van de levering van de producten.
- Aannemen van bestellingen.
- Administratieve werkzaamheden behorende bij de functie.
- Ondersteunen bij het productieproces.
- Oplossen van voorkomende problemen.
- Onderhouden van contact met interne en externe betrokkenen.
- Contact onderhouden met de mixerchauffeurs.
- Het op de juiste manier uitvoeren van betonmengsels.
- Verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud gehele betoncentrale.
Functie-eisen:
- Geen 9:00 tot 17:00 uur mentaliteit.
- Werkervaring als mengmeester is een pre.
- Rijbewijs B.
- Kennis van automatisering.
- Het kunnen omgaan met stress.
- Klantgericht.
- Goede sociale en communicatieve vaardigheden.
- Technisch inzicht.
- Hands-on mentaliteit.

Wat bieden wij:
- Werken bij een innoverend, energiek en groeiend familiebedrijf waar de tijd niet stil staat en
de lijnen kort zijn.
- Een team van betrokken en enthousiaste collega’s.
- Een passend salaris, aangevuld met een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.
- Goede ontwikkelmogelijkheden, opleidingen en trainingen.
- Een informele en dynamische werkomgeving.
- Een fulltime baan.
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en spreken de organisatie en de functie je aan?
Mail dan je motivatie en je CV naar Maarten Postma.
Mail adres: maarten@smartcp.nl

