Betonfabriek Coeck is een familiale onderneming toe aan de vierde generatie ervaring in de vervaardiging van
betonproducten. Wij produceren een breed assortiment kwaliteitsproducten waarin beton het hoofdbestanddeel
vormt. Anderzijds distribueren we een ruim aanbod van ruwbouw- en afwerkingsmaterialen.
Bij Coeck verwerken we elke dag 5.000 ton grondstoffen tot de meest uiteenlopende ruwbouw- en afwerkingsproducten. 170 medewerkers staan dag in dag uit klaar voor de klant. Ons succes zal in grote maten afhangen van
onze medewerkers, gemotiveerd om mee het succesverhaal van Coeck te schrijven.

Meebouwen aan ons verhaal?

Om ons team te versteken zijn wij op zoek naar een:

LABORANT BETON (M/V)
JE FUNCTIE :
•
•
•
•
•
•
•

Je waakt over de kwaliteit van het geproduceerde beton en de afgewerkte
betonproducten.
Je maakt en beproeft betonmonsters uit de productie.
Je respecteert de geldende normen (Benor en Europese regelgeving) en interne
procedures.
Je controleert en interpreteert de resultaten en onderneemt de nodige acties in
geval van niet-conforme productie.
Je geeft bijstand en advies aan de productieafdeling.
Je onderhoud het labomateriaal.
Je kan ter ondersteuning van je collega’s ook andere operationele taken van het
labo invullen.

JE PROFIEL :
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over een bachelor diploma bouw of gelijkwaardig door ervaring.
Je hebt kennis van normen (Benor en Europese regelgeving), grondstoffen en
productie van betonproducten.
Je bent computervaardig en bereid om een ERP pakket aan te leren.
Je bent verantwoordelijk en respecteert de veiligheidsnormen.
Je werkt goed in een klein team.
Je werkt ordelijke, georganiseerd en nauwkeurig en hecht belang aan het
proper houden van het labo.

ONS AANBOD :
Je komt terecht in een groeiende en financieel gezonde onderneming.
Je krijgt een marktconform loon aangevuld met extra legale voordelen zoals
maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering. Een verantwoordelijke,
uitdagende en leerrijke functie in een gezond én ambitieus 100% Belgisch
familiebedrijf.

GEINTERESSEERD :
Wil jij samen met ons de fundamenten leggen voor de toekomst van betonfabriek Coeck. Stuur dan je cv met motivatiebrief via mail naar Elke Paulissen:
elke.paulissen@coeck.be.

