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Metser 
 

Functieomschrijving  
 

Werk je graag in de buitenlucht? Heb je een passie voor de bouw en ben je leergierig ingesteld? Ga dan bij ons aan 
de slag als metser. Als metser word je ingeschakeld bij het lijmen en metsen van betonblokken, snelbouw- en 
gevelsteen. Daarnaast zal je instaan voor het maken van cement, mortel en beton. Idealiter heb je ook kennis en 
kunde van kleine bekistingswerken.  

Aanbod 

 

IBS is een dynamisch en groeiend familiaal bouwbedrijf. Wij zijn intussen met meer dan 100 collega’s, maar kunnen 
nog steeds versterking gebruiken. 

Onze mensen wonen van de Kempen tot het Waasland. We proberen zoveel mogelijk werk in eigen streek te 
voorzien. Elke ploeg heeft een volledig uitgeruste en comfortabele werfwagen, waarmee de chauffeur ’s morgens 
zijn werkmakkers thuis ophaalt en rechtstreeks naar de werf rijdt. 

Werken in de bouw is zeker niet evident: vroeg uit de veren, complexe projecten, fysieke arbeid verrichten, etc. 

Toch biedt het ook veel voordelen: 

• Je blijft eeuwig trots op de gebouwen die je zelf mee gerealiseerd hebt 
• Inzet van veel, hoogtechnologisch materiaal om het werk te vergemakkelijken 
• Een goede verloning met veel sectorvoordelen. Loon volgens barema 
• Je kan rekenen op een stipte betaling met voorschot 
• Kans tot het volgen van bijkomende opleidingen 
• Je hoeft ’s avonds niet meer naar de fitness 

Contract 
 

• Vaste Job  

• Contract van onbepaalde duur  

• Voltijds 

Profiel 

 

Ervaring met metselen vormt een pluspunt. Belangrijkste basisvereisten: 

• Gemotiveerd 
• Goede kennis Nederlands 
• Oog voor veiligheid 
• Rijbewijs B 
• VCA vormt een meerwaarde, maar kan nadien nog behaald worden 
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Jobgerelateerde competenties  

• Openingen maken in bestaand metselwerk (ramen, deuren, trapgat, …) 
• Uitsparingen maken voor installaties en inrichtingen (loodgieterij, elektriciteit, rookkanalen, …) 
• Muren zetten door het metselen van draagelementen (baksteen, bindsteen, gipsblokken, …) 
• Mortel, vulmiddel, … klaarmaken en aanbrengen 

Vereiste studies  

Geen specifieke studievereisten 

Talenkennis  

• Nederlands (goed) 

Werkervaring  

Minstens 2 jaar ervaring  

Rijbewijzen/attesten 
 

• Rijbewijs B 
• VCA (certificaat basisveiligheid) is een pluspunt 


