Betontimmerman
Alles wat gebouwd wordt begint met een stevige basis, daar ben jij verantwoordelijk voor.
Zowel door het werk wat je doet, als door de techniek waar jij in zit, beton en staal. Jij bent
betrokken bij middelgrote én kleine projecten voornamelijk in straal van 25 km van Aalsmeer.
Burgers Betonbouw is op zoek naar een betontimmerman (fulltime)!

Wat ga je doen?
Jij gaat als betontimmerman aan de slag op bouwtrajecten waar wij of als onderaannemer of
rechtsreeks bij een particulier werken. Wij maken o.a. aanbouwen, (bedrijfs-)vloeren,
bruggen en laadkuilen.
Werkzaamheden:
-

Het maken van bekistingen traditioneel, systeem en wand volgens werktekening
Uitzetten van een (detail)maatvoering en verrichten van stelwerk
Storten van beton in de bekisting en werken met een trilnaald
Afwerken en beschermen van het beton
Plaatsen en verwerken van wapening
Demonteren van bekistingen
Uitvoeren van kleine sloopwerkzaamheden
Assisteren bij grondwerkzaamheden eventueel met gebruik van tractor minikraan, shovel

Wie zoeken wij?
Iemand die gaat voor kwaliteit! Een tevreden klant is jouw doel. Je bent kritisch en je
signaleert eventuele problemen snel.










Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als betontimmerman;
Een relevante opleiding in de bouw is een pré;
Je kunt bouwtekeningen lezen;
Je werkt zelfstandig, denkt in oplossingen en je pakt de verantwoordelijkheid daar
waar nodig;
Je bent een harde werker die voor geen taak terugdeinst en plezier haalt uit de
afwisseling in het werk.
Je werkt graag in teamverband en bent een collegiale werknemer.
No-nonsense instelling;
Goede beheersing Nederlandse taal;
Goede communicatieve vaardigheden;

 Woonachtig regio Aalsmeer.
 In bezit van B rijbewijs en bij voorkeur BE
 VCA diploma is pré.
Wat bieden wij?
Een uitdagende functie waarbij je de kans krijgt om alle finesses van beton te leren maar ook
mee te denken over nieuwe ontwikkelingen.
-

Een fulltime baan (40u/p/w) met uitzicht op vast dienstverband; vaste werktijden geen
wisseldiensten;
Een goed salaris die afhankelijk is van je ervaring en opleiding;
Arbeidsvoorwaarden conform de cao Bouwnijverheid, waarmee je recht hebt op 25
vakantiedagen en drie aaneengesloten weken vakantie.
Reiskostenvergoeding, pensioenregeling, werkkleding en cursussen
Professioneel en gecertificeerd gereedschap
Een platte organisatie met een collegiale en informele werksfeer; Hard werken maar
ook plezier!
Een functie waarin je veel vrijheid krijgt en op veel verschillende locaties komt. De
locaties zijn echter zelden ver weg, dus reistijd is beperkt. Je start de dag elke dag
vanaf onze locatie te Kudelstaart.
Een klein team van ongeveer 12 personen

Over ons
Burgers Betonbouw voert al meer dan 50 jaar betonwerken uit voor zowel bedrijven en
aannemers als voor particulieren. Wij zijn een kleine informele organisatie waar kwaliteit,
vakmanschap, klantgerichtheid, flexibiliteit, harde werkers en betrouwbaarheid bovenaan
staan. Wij zijn VCA gecertificeerd. Alle mensen binnen ons bedrijf zijn even belangrijk om de
klus te klaren en iedereen heeft verschillende capaciteiten. Veiligheid en vooruitdenken om
de collega’s zo prettig mogelijk te laten werken is belangrijk. Wij werken voornamelijk op
kleine en middelgrote projecten in straal van 25 km van Aalsmeer. Ons zusterbedrijf DBA
betonstaal zit in hetzelfde pand gevestigd waardoor de lijnen kort zijn voor de afstemming
van betonstaal.
Solliciteren
Interesse? Stuur ons dan je motivatie en cv naar vacature@burgersbetonbouw.nl
NB: wij zoeken geen ZZP ‘ers

