Wij zijn op zoek naar een
Mengmeester/Onderhoudsmonteur
MENGMEESTER/ONDERHOUDSMONTEUR ASFALTCENTRALE
Wie zijn wij?
BESIX Infra Nederland is dé kennisgedreven aannemer voor wegenbouw op de Nederlandse markt, actief in wegenbouw,
rioleringsaanleg, milieusanering en de aanleg van publieke ruimtes.
Wij bieden een fullservice ondersteuning voor infraprojecten van advies en ontwerp tot en met de aanleg en/of het
onderhoud.
Naast ons hoofdkantoor in Herten beschikken wij over een eigen asfaltcentrale in Roermond. Jaarlijks wordt er ruim
175.000 ton asfaltbeton geproduceerd met een hoog percentage hergebruik. Naast deze productie zorgen wij voor de
asfaltverwerking met eigen asfaltsets.
Voor onze asfaltcentrale zijn wij op zoek naar een mengmeester/onderhoudsmonteur.
Wat vragen wij?
Op onze asfaltcentrale is de mengmeester verantwoordelijk voor het bedienen en besturen van de asfaltinstallatie en het
automatisch beladen van de vrachtwagens. Wanneer er een storing aan de installatie is, ben jij diegene die deze opheft.
Daarnaast neem je ook het onderhoud en de reparaties voor je rekening op het gebied van werktuigbouwkundige en/of
elektrotechnische zaken van de asfaltinstallatie, aan gereedschappen, maar ook overige machines en materieel.
Het wel en wee van de asfaltinstallatie leren wij je graag, wel zien we graag dat je technisch onderlegd bent op het gebied
van werktuigbouwkunde en/of elektrotechniek.
Dit mag door opleiding of door ervaring verkregen zijn.
Wat bieden wij?
Wij bieden je een prettige werkplek in een dynamisch en informeel bedrijf. Er is altijd tijd voor een praatje en een lach!
Borrelen doen we ook graag samen 😉.
We werken op deze locatie vaker onregelmatig en soms in het weekend, maar daar past de beloning dan ook bij.
Salariëring is volgens de zeer uitgebreide en gunstige CAO voor de Bouw en Infra.
Als mengmeester ben je nooit uitgeleerd, hierin bieden wij graag ondersteuning! Denk aan bijvoorbeeld de opleiding
Operator Asfaltinstallatie, Asfaltkennis.
Eigen inbreng en initiatief wordt zeker op prijs gesteld, graag zelfs!
Bezoek onze website voor meer informatie over deze vacature.
www.besixinfranederland.nl
Heb je nog vragen of wil je meteen solliciteren?
Stuur dan een mail naar hr.infra.nl@besix.com of bel met Danny Quax, Bedrijfsleider Asfalt: naar 0475-518030.

