Vacature
Betontechnoloog betoncentrale t.b.v. transportbeton
en prefab fabriek:
Voor onze innovatieve betoncentrale zijn wij op zoek naar enthousiaste kandidaat voor de functie van
Betontechnoloog. In deze functie ben je verantwoordelijk voor de samenstellingen van het beton en
het geven van instructies en adviezen zowel aan de voor als achterkant van het proces.
Wat maakt deze functie anders dan bij andere betoncentrales?
Je werkt hier op de meest innovatie betoncentrale ter wereld waarbij kwaliteit, duurzaamheid en CO2
reductie onze sleutelwoorden zijn tot ons succes.
Middels de Smart Liberator kunnen wij de originele grondstoffen terugwinnen uit betonpuin. Door
deze methode kunnen wij van oud beton nieuw beton produceren. Een innovatie die een andere
dimensie geeft aan de betonindustrie en de komende jaren toonaangevend zal zijn in de markt.
De functie:
- Begeleiden en ondersteunen van het productieproces voor zowel de mortels als de prefab;
- Adviseren van afnemers over de samenstelling en verwerking van allerlei soorten beton, zowel
in de ontwerpfase als in de uitvoeringsfase van projecten;
- Verantwoordelijk voor samenstellingen en recepturen;
- Verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg.
Functie-eisen:
- Geen 09:00 tot 17:00 uur mentaliteit.
- In het bezit van het diploma Betontechnoloog.
- Enige jaren werkervaring.
- Technische kennis/achtergrond.
- In bezit van rijbewijs B.
- Goede communicatieve vaardigheden.
- Commerciële vaardigheden.
- Hands-on mentaliteit.
- Innovatieve instelling.
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.
- En 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 Jens Onsia
Mail adres: j.onsia@ruttegroep.nl

