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Transportbeton De Beuckelaer nv 
Kanaaldijk 351, 2900 Schoten 
 

Koerman betoncentrale 

 
Transportbeton De Beuckelaer is gespecialiseerd in de productie en het leveren van kwalitatief beton 
en is momenteel opzoek naar een nieuwe collega als “Koerman“ voor onze betoncentrale in Schoten. 
 

 
Functieomschrijving: 
 
In overleg met de collega’s van de betoncentrale zorg je dat de juiste grondstoffen beschikbaar zijn 
voor de betonproductie. Soms word je ingezet om vrachtwagens te lossen of te laden. Je onderhoudt 
het terrein rond de betoncentrale steeds netjes.  
Voor al deze taken heb je een graafkraan, een wiellader, een heftruck en compact lader ter 
beschikking. Ook een schop, borstel en kruiwagen komen soms wel eens van pas. 
Bepaalde machines op het terrein vragen dagelijks je aandacht en controle, dit toezicht is belangrijk 
voor de goede werking. In samenspraak met de werkplaatsverantwoordelijke en de betoncentrale, 
assisteer je bij onderhoudswerken en herstellingen.  
 
Jouw profiel: 
 

• Je houdt van een gevarieerde job, met veel beweging en dikwijls in de buitenlucht 
• Orde en netheid draag je hoog in het vaandel 
• Veilig werken is voor jou een must en is een basisvaardigheid 
• Je kan vlot communiceren met collega’s en neemt graag initiatief  
• Werken in teamverband of zelfstandig werken is voor jou geen probleem 

Ervaring: 
 

• Een eerste werkervaring in een productieomgeving is een pluspunt 
• Ervaring met het gebruik van bvb een wiellader of een heftruck is meegenomen, maar geen 

must. Er wordt altijd nog een interne of externe opleiding voorzien, afhankelijk van de 
behoefte. 

Wat bieden wij: 
 

• We bieden jou een boeiende en uitdagende job binnen een bedrijf dat toonaangevend is in zijn 
sector in de Antwerpse regio. 

• Toffe collega’s 
• Je wordt ingeschreven in de bouwsector, voorwaarden volgens CAO PC 124 
• Je krijgt een uitgebreide interne opleiding door een ervaren collega. 
• Een loon volgens barema 
• Getrouwheidszegels = eindejaarspremie 
• Opbouw aanvullend pensioen in de bouwsector 
• 12 betaalde inhaalrustdagen (Adv-dagen) per jaar 
• Geen weekendwerk 
• 3 weken bouwverlof in de zomerperiode 
• 2 weken thuis tussen kerst & nieuw 

 
 


