
    

Een veelzijdig en enthousiast familiebedrijf met jarenlange kennis en ervaring in de beton- en waterbouw. Dat 
zijn wij. Trots op wat we kunnen, maar tegelijkertijd ook nuchter en bescheiden. We hechten veel waarde aan 
vakmanschap, duurzaamheid, werkplezier en een goede samenwerking met onze opdrachtgevers en partners. 
Op de grens van land en water gaan we de uitdaging aan om mee te bouwen aan een betere wereld voor de 
huidige samenleving en onze toekomstige generaties. 

 V o o r m a n  B e t o n r e p a r a t i e
N o o r d - H o l l a n d ,  f u l l t i m e

WIE BEN JIJ?
Jij bent een collega die graag zijn handen uit de mouwen steekt. Met 
het nodige enthousiasme weet jij jouw collega’s te motiveren en aan 
te sturen om samen als team het beste resultaat te leveren aan onze 
opdrachtgevers op het gebied van betonreparaties. Je hebt passie voor 
het betonvak en bent iemand die in alle situaties overzicht weet te 
behouden. Je weet dan ook altijd feilloos hoe de zaken er voor staan, en 
ziet uitdaging in het meedenken in oplossingen wanneer nodig. 

WAT NEEM JE MEE?
Als voorman betonreparateur ben je in het bezit van het diploma 
betonreparateur niveau 2 of 3, of heb je de ambitie deze te behalen. 
Je beschikt in ieder geval over enkele jaren aantoonbare werker-
varing als betonreparateur. Ook ben je in het bezit van een geldig 
VCA certificaat en B-rijbewijs. Daarnaast herken jij je volledig in de 
eerdere omschrijving van wie je bent als persoon. 

WAT GA JE DOEN?
Als (meewerkend) voorman betonreparatie werk je samen met collega 
betonreparateurs aan het zowel het esthetisch, technisch en construc-
tief herstellen van civiele betonconstructies. De Boer & De Groot is 
KOMO® gecertificeerd en voert betonreparaties uit volgens de officiële 
richtlijnen van de BRL 3201:2017 deel 1 en 2. Veel opdrachtgevers weten 
de weg naar ons bedrijf inmiddels dan ook te vinden. 

In de functie van meewerkend voorman ben je de belangrijkste schakel 
tussen de projectleiding op kantoor en de uitvoering op locatie. Je werkt 
onder andere mee aan het herstellen van betonschades aan bruggen, 
sluizen, kademuren, gemalen, tunnels of viaducten, het aanbrengen van 
slijtlagen en coating of het plaatsen / vervangen van dilatatievoegen. 
Geen opdracht is bij ons hetzelfde en er is dan ook voldoende afwis-
seling in werkzaamheden en locaties. Qua materieel maken we hierbij 
sindskort ook gebruik van onze eigen Brokk70 slooprobot en blijven we 
graag innoveren. 

Een greep uit je verdere werkzaamheden: 
>>  Het inplannen van jouw team van betonreparateurs; 
>>  Toezien dat de benodigde materialen voor de uitvoering van ‘jouw’ 
projecten (tijdig) aanwezig zijn.
>> Aanspreekpunt voor onze opdrachtgevers en projectleiders en hen 
voorzien van duidelijke informatie over de voortgang van de werk-
zaamheden op de projectlocatie(s). 
>> Constateren en bespreken van eventuele wijzigingen in de uit te 
voeren werkzaamheden met de desbetreffende partijen. 

WAT KRIJG JE ER VOOR TERUG?
Een veelzijdige fulltime functie waarin je verantwoordelijk bent 
voor de juiste aansturing en uitvoering van betononderhoudswerk-
zaamheden op onze projecten. Je werkgebied bevindt zich hoofd-
zakelijk in de regio Noord-Holland. We bieden een goed salaris, 
arbeidsvoorwaarden en pensioensopbouw conform onze CAO Bouw 
& Infra. Naast leuke enthousiaste collega’s en een informele werk-
omgeving krijg je een vaste aanstelling bij gebleken geschiktheid.

SPREEKT JOU DIT AAN?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met 
Henk Nanninga, te bereiken via 0517-430542. Solliciteren kan door 
een korte motivatie en je CV te mailen naar: personeelszaken@
deboerendegroot.nl. We proberen binnen 10 werkdagen te laten 
weten of je wordt uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.

www.deboerendegroot.nl


