De Witte bvba is een familiale onderneming in volle bloei. Met in totaal een 80-tal medewerkers verspreid over drie
vennootschappen voeren we hoofdzakelijk opdrachten voor de overheid uit. Ons bedrijf is actief in openbare en private
wegenwerken, waterbouwwerken, grondwerken en groenwerken.
Door de jaren heen hebben wij ons gespecialiseerd in bepaalde werken zoals rioleringswerken, glijbekisting, maaien van
wegbermen, maaien van waterlopen, oeverversterkingen, waarnaast wij ook een totaalconcept kunnen aanbieden.
Ook hebben we een nieuw terrein van 4 ha. te Aalter waar onze activiteiten uitgebreid worden met een betoncentrale, een
recyclagesite met eigen breker en zeef, een eigen T.O.P en overslag site. Een overzicht van onze werkzaamheden vind je op
onze website: www.aannemingendewitte.be .

Om ons team te versterken zoeken wij een
LABORANT BETONCENTRALE & TOP/BREEKWERF
De functieomschrijving:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uw profiel:

•
•
•
•

Ons aanbod:
•
•
•
•
•

Je maakt en beproeft betonmonsters.
Je waakt over de kwaliteit van de grondstoffen en het gemaakte beton
Je onderhoudt het labomateriaal
je controleert, interpreteert en onderneemt de nodige acties in geval van een niet
conforme-productie.
Je voert de proeven TRA11 en TRA21 op recyclagemateriaal uit.;
De grondstalen worden door u genomen en de resultaten besproken;
Je maakt zelf nieuwe recepten voor de betoncentrale;
Je rapporteert rechtstreeks aan de siteverantwoordelijke;
Je doet de besprekingen mee met COPRO en de Grondwijzer ter controle van de
kwaliteit

Grote interesse in beton en recyclagemateriaal
Stabiele ervaring als laborant
In team werken is geen probleem
Je beschikt minimum over een Rijbewijs B.

Een aangename werksfeer in een groeiend bedrijf met diverse activiteiten in de
wegenbouw.
Voltijdse tewerkstelling
Interessante projecten in de openbare en private sector.
Verloning gekoppeld aan ervaring en competenties.
Indiensttreding: 2e helft 2019.

Contact:
Solliciteren kan met C.V. via
Mail: kim@aannemingendewitte.be
Post: Tav. Kim Verminck
Aannemingen De Witte bvba
Krommewege 43
9990 Maldegem

