Olthof Groep in Sappemeer is een jong en groeiend bedrijf dat gericht is op productie van
beton(waren), recycling van spoorballast en diverse soorten puin.
Ons doel is het produceren, leveren en recyclen van kwalitatief hoogwaardige producten en
grondstoffen op een duurzame en milieuvriendelijke manier.
De gerecyclede materialen verwerken wij in onze betonproducten of worden als granulaten
afgezet in de markt voor diverse toepassingen. We werken volgens het principe Groningse
nuchterheid en vertrouwen.
Voor onze twee betoncentrales zijn wij nu op zoek naar een:
MENGMEESTER / LABORANT
Functieprofiel
•

•

•

Geeft sturing aan chauffeurs en de betonproductie, alsmede aan kwaliteitscontrole
vanuit het laboratorium. Ontwikkelt receptuur, organiseert de kwaliteitsbewaking
van grondstoffen en halffabricaat. Beheert de apparatuur in het laboratorium. Kiest
grondstoffenleveranciers en onderhandelt met hen over leveringscondities in overleg
met bedrijfsleiding.
Werkt volgens de gehanteerde kwaliteitsnormen en onderzoeksprocedures.
Onderhoudt externe contacten met o.a. materiaaldeskundigen en certificerende
instanties. Adviseert de bedrijfsleiding in dezen.
Verricht alle voorkomende laboratoriumonderzoeken met betrekking tot kwaliteit en
de samenstelling van grondstoffen en halffabricaten. Rapporteert aan bedrijfsleiding.

Rol en verantwoordelijkheden

•

•

•
•
•
•
•

Verricht volgens vastgestelde procedures onderzoek ten aanzien van grondstoffen en
eindproducten van beton. Analyseert onderzoeksresultaten en geeft op grond van
richtlijnen advies over goed- of afkeuring van grondstoffen, aanpassingen in
receptuur en condities bij het productieproces.
Uitvoering van onderzoeken naar kwaliteit en samenstelling van grondstoffen,
halffabricaten en eindproducten, zoals het nemen en transporteren van
materiaalmonsters en voorbereiden en uitvoeren van proeven.
Nalopen van de orders die in de dagplanning staan en de betonrecepten hiervoor
gereed maken, aan het einde van de dag bereid je de volgende dagplanning voor.
Afleverbonnen checken op juistheid eventueel aanvullen en communiceren.
Aansturen van de chauffeurs hoe de dagindeling loopt en het tijdsschema
nauwlettend in de gaten houden.
Oplossend vermogen bij uitloop van tijd en storingen.
Communicatief vaardig.

•
•
•

•
•
•

Beheer van de voorraad met betrekking tot de inkoop van alle hulpstoffen die nodig
zijn om het beton te produceren.
Contact met dagelijkse leveranciers, checken van de af-leverbonnen en registreren.
Om onze kwaliteit te kunnen waarborgen worden er proeven op het beton genomen.
Dit doen wij door proefdrukblokken te maken en deze te controleren op sterkdrukte,
vloeibaarheid, percentage lucht, water, cementverhouding.
Verwerken de controleresultaten in een rapportage.
Zeven van grondstoffen ten behoeve van de korrelverdeling;
Aan het einde van de dag dienen de betonmengers schoongemaakt te worden.

Gewenste vaardigheden en kwalificatie eisen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MBO-4 werk- en denkniveau.
Computervaardig en maakt nieuwe systemen snel eigen.
Als mengmeester beschik je over basiskennis beton, eventueel aangevuld met
een opleiding betonlaborant.
Je bent, indien nodig, bereid om een beton-gelieerde opleiding te volgen.
In het bezit van VCA of bereid deze te halen.
Je bent flexibel inzetbaar, stressbestendig en een doorzetter.
Mogelijk relevante werkervaring.
Je kunt zowel zelfstandig als in een teamverband werken.
Per direct beschikbaar of op korte termijn.

Ons aanbod
•
•
•
•
•

Een uitdagende veelzijdige en zelfstandige functie van 40 uur per week binnen een
familiebedrijf met leuke collega’s, waar betrokkenheid en passie voorop staan.
Een contract met goede arbeidsvoorwaarden conform CAO
Beroepsgoederenvervoer.
Een net maandsalaris afhankelijk van ervaring en competenties.
Goede mogelijkheden voor opleidingen en trainingen.
Een contract dat bij goed functioneren verlengd wordt met een vast dienstverband.

Voor functie-inhoudelijke informatie, solliciteren of overige informatie neem je contact
op met Eduard van der Veen. Per mail personeelszaken@olthofgroep.nl of op tel. 0598390926.

