Dyckerhoff Basal Betonmortel bv. is een toonaangevende leverancier van betonmortel voor de bouw.
De onderneming staat voor een actieve, flexibele marktbenadering, een constant hoge kwaliteit en voortdurende
productinnovatie. Dyckerhoff Basal stelt zich tot doel de afnemer, wanneer en waar dan ook, te voorzien van de
beste kwaliteit van haar producten. Voor de regio Noord / Oost zoeken wij een:

REGIO BETONTECHNOLOOG m/v
Functieprofiel:
Dyckerhoff Basal is, als producent van betonmortel, op zoek naar
de ideale kandidaat voor de functie van Regio Betontechnoloog
voor onze vestigingen in Noord/Oost Nederland. Als
onderneming richten wij ons op de kwaliteit van ons product en
zijn wij altijd op zoek naar maatwerk voor onze klanten.
Uitdagingen in grote infra structurele werken gaan wij niet uit de
weg en wij focussen vooral op samenwerking met de klant.
Overzicht van de werkzaamheden:
• heeft de dagelijkse leiding over de betontechnologen/
betonlaboranten op de locaties.
• werkt continu aan het verbeteren van de bedrijfs
"footprint" door mee te denken in duurzame oplossingen.
• geeft betontechnologische adviezen en zoekt naar
oplossingen op vragen van klanten uit de regio.
• stelt kwaliteitsplannen op voor bouwprojecten met
stortbegeleiding.
• is verantwoordelijk voor continue optimalisatie van
grondstoffen en betonsamenstellingen.
• berekent namens met de klant MKI waarden van beton
voor zijn bouwproject.
• werkt aan het verbeteren van de processen en heeft altijd
oog voor de veiligheid op onze locaties.
• ondersteunt onze afdeling verkoop met het beoordelen
van offerte aanvragen.
• is vraagbaak voor de centrale planning over geplaatste
orders en is kritisch op de aanvragen.
• is contactpersoon voor de verschillende certificatie
instellingen.

Wij zoeken een collega die:
• de uitdaging ziet in de wereld van betonmortel.
• een HBO niveau heeft, voorkeur in bouwkunde of civiele
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techniek.
duurzaamheid als speerpunt ziet in de dagelijkse
werkzaamheden.
efficiënt werkt en tevens klantgericht en besluitvaardig is.
minimaal de opleiding Betontechnoloog heeft gehaald, de
opleiding Beton Technologisch Adviseur is een pré.
een dienstverlenende instelling heeft met een
commerciële blik.
goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden bezit.
woonachtig in de driehoek Almere, Arnhem, Heerenveen.

Wij bieden:
• een afwisselende baan in een dynamische werkomgeving
• een prima salaris.
• 25 verlof- en 12 roostervrije dagen.
• een auto van de zaak.
• veel vrijheid het werk zelf in te delen.
• de kans om verder te leren en te ontwikkelen.
Sollicitatie:
Belangstellenden kunnen een schriftelijke sollicitatie met CV
mailen naar m.vandenberg@dyckerhoff-basal.nl
Voor meer informatie over de functie kunt u bellen met
J. van Diest 088-6078342
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

