Bedienaar betoncentrale (centralist)
Transportbeton De Beuckelaer nv
Kanaaldijk 351, 2900 Schoten

Transportbeton De Beuckelaer is
en het leveren van kwalitatief
naar een (ervaren) centralist voor

gespecialiseerd in de productie
beton en is momenteel opzoek
onze betoncentrale in Schoten.

Functie omschrijving:
Je staat in voor het produceren van hoogkwalitatief beton en aanverwante producten, met behulp van
een gedeeltelijk geautomatiseerde betoncentrale.
Je controleert of het product voldoet aan de omschrijvingen van de leveringsbon.
Toezien op de goede mechanische en elektrische werking van de installaties is een belangrijk
onderdeel van de job, ook perslucht komt hier regelmatig aan bod.
Door de werkweek heen doe je preventieve onderhoudsbeurten, tijdens de zomer- en de
winteronderbreking wordt groot onderhoud uitgevoerd.
Jouw profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•

Veilig werken is voor jou een must en is een basisvaardigheid
Je werkt zeer aandachtig en nauwgezet om de productie vlot te kunnen laten verlopen volgens
de normen en het BENOR-certificaat
Je kan vlot communiceren met collega’s om te verifiëren of de producten voldoen.
Je bent meedenkend en loyaal.
Je neemt graag initiatief
Werken in teamverband of zelfstandig werken is voor jou geen probleem.
Je bent flexibel en werkt graag in shiften.
Bij voorkeur heb je een diploma in het 3de graad TSO, elektromechanica of elektriciteit.

Ervaring:
•
•
•

Een eerste werkervaring in een productieomgeving is een pluspunt
Aantoonbare ervaring in technisch onderhoud, zowel elektrisch (ook 3- fase!), mechanisch
en/of pneumatisch is een sterke troef
Ervaring met het gebruik van wiellader, Bobcat en heftruck is meegenomen, indien niet wordt
er een interne opleiding voorzien.

Wat bieden wij:
•
•
•
•

We bieden jou een boeiende en uitdagende job binnen een bedrijf dat toonaangevend is in zijn
sector in de Antwerpse regio
Je wordt ingeschreven in de bouwsector, voorwaarden volgens CAO PC 124
Je krijgt een uitgebreide interne opleiding voor de werking van de betoncentrale en informatie
van de grondstoffen
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