Vacature
Betonmixer chauffeur

Voor onze innovatieve betoncentrale zijn wij op zoek naar enthousiaste kandidaten voor de functie van
Betonmixer Chauffeur.
De organisatie
De Rutte Groep is een Amsterdams familiebedrijf dat vlak na de oorlog is opgericht als transportbedrijf. Nadien
heeft de organisatie zich ontwikkeld tot een middelgrote Grond-, Weg en Waterbouwer welke zich voornamelijk
focust op de metropoolregio Amsterdam. Naast deze GWW-activiteiten produceert de Rutte Groep betonputten
ten behoeve van ondergrondse afvalinzamelingssystemen die landelijk geplaatst worden. De laatste jaren heeft
de organisatie zich gericht op het hoogwaardig recyclen van beton. De betonrecycling is ondergebracht in een
zelfstandig bedrijf; Urban Mine BV. Dit is tevens het bedrijf waar wij betonmixer chauffeurs voor zoeken.
Wat maakt deze betoncentrale nou anders dan anders? 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.
Functie:
Als Betonmixer chauffeur ga je zelfstandig aan het werk voor onze klanten. De werkzaamheden bestaan uit het
transportbeton door geheel Nederland. Je werkt dagelijks met op de betonmixer en houdt nauw contact met
transportplanner en je collega’s in de betonfabriek.
Wat vragen wij:
•
•
•
•

In bezit van C. (eventueel CE)
In bezit van VCA.
Code 95 + bestuurderskaart.
Geen 9 tot 5 mentaliteit.

Wat bieden wij:
•
•
•
•
•
•
•

Een betonmixer voorzien van de laatste technologie.
Een informele en dynamische werkomgeving.
Afwisselender opdrachtgevers
Extra cursussen wanneer vereist
Een marktconform salaris, aangevuld met een goed
pakket secundaire arbeidsvoorwaarden
Een fulltime baan (40 uur per week).
Werktijden van 07:00 – 16:00 uur.

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en spreekt de
organisatie en de functie je aan? Stuur dan je CV en
motivatiebrief naar j.onsia@ruttegroep.nl t.a.v. dhr. Onsia.

