
Ter uitbreiding van ons team betontechniek zijn wij op zoek naar een collega voor de functie van leerling
betonreparateur in de regio Friesland. 

De afdeling betontechniek van ons bedrijf blijft groeien en zich verder ontwikkelen. Met veel tevreden en
terugkerende opdrachtgevers is er aan werk tot nu toe geen gebrek. Sinds juni 2021 zijn wij officieel
gecertificeerd en aangesloten bij de Vereniging van gecertificeerde Betonreparatiebedrijven (VBR). Hiermee
kunnen we aan onze opdrachtgevers nog meer zekerheid bieden dat de uitgevoerde werkzaamheden zullen
voldoen aan de vooraf gestelde kwaliteits- en prestatie-eisen. 
Ons werkgebied betreft met name Noord-Holland, Friesland en Groningen. We verzorgen veelal de
uitvoering van betononderhoud en -reparaties aan bruggen, sluizen en gemalen. Maar ook het aanbrengen
van dilatatieprofielen, slijtlagen en ondergrouten van windmolens behoort onder andere tot onze
werkzaamheden. 

LEERLING betonreparateur

Beschikt over VMBO werk- en denkniveau;
In bezit is van het certificaat betonreparateur niveau 2, of graag deze MBO opleiding tot
betonreparateur BBL niveau 2 of 3 wil volgen;
Beschikt over een geldig VCA-certificaat, of bereidheid is deze te behalen;
Beschikt over een B-rijbewijs, of bereid is deze te behalen;
Bij voorkeur woonachtig in Friesland
Vooral beschikt over veel motivatie en enthousiasme!

Ieder betonproject is uniek en vraagt dan ook om veel kennis en ervaring. Onder leiding van een ervaren
collega (leermeester) leer je alle kneepjes van het vak, en maakt hij van jou een echte vakman/-vrouw. Je
gaat onder andere betonschades handmatig repareren, injecteren of herstellen middels spuit beton. Ook
het coaten en afwerken met beschermlagen behoort tot jouw werkzaamheden.

Wij zoeken voor deze functie naar een enthousiaste nieuwe collega die:

Over ons
Je komt als leerling betonreparateur bij De Boer & De Groot te werken bij een dynamisch familiebedrijf dat
is gespecialiseerd in de Beton- en Waterbouw. Bij ons werk je elke dag samen met een team van
enthousiaste en gedreven collega’s aan veelzijdige beton- en waterbouwkundige projecten. Er heerst een
plezierige en informele bedrijfscultuur, er is sprake van korte lijnen en ruimte om jezelf te kunnen
ontwikkelen. Onze missie is om, door de mens en omgeving centraal te stellen, een duurzame en
energiepositieve waarde toe te voegen op de grens van land en water.  

Word jij onze nieuwe collega? 
We zien graag je sollicitatiebrief en CV tegemoet! Je kunt deze mailen naar  onze bedrijfsleider Henk
Nanninga, via: henknanninga@deboerendegroot.nl. Ook voor vragen over deze vacature kun je bij hem
terecht. 
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