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Bekister-ijzervlechter

Bekister-ijzervlechter
Functieomschrijving
Wij zijn op zoek naar bekisters-ijzervlechters. Je hebt een passie voor beton. Je kan eenvoudige metselwerken en
hebt een basiskennis van betontechnologie en cementsoorten. Je hebt kennis van traditionele en systeembekisting.
Draagstructuren en wapening in beton plaatsen, klinkt als muziek in de oren.
Volg je een opleiding bekisten bij VDAB? Neem dan zeker contact op met ons.

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’s
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 bekisten vormt een pluspunt. Wij kunnen zowel mensen met als zonder ervaring gebruiken.
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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De werfzone inplanten (beveiliging, opslag van de uitrusting en de materialen, ...)
Draagstructuren monteren (steiger, schoren, platform, ...)
De funderingen, de bouwput en het stortbed nivelleren en voorbereiden naargelang de helling
Leidingen, afvoerpijpen en aansluitingen realiseren
Betonnen werkstukken bekisten, vullen en ontkisten
Wapeningen in beton plaatsen in functie van de toepassing (betonplaten, wanden, palen, vloeren, ...)
Beton bestellen en het geleverde beton controleren
Betonwapeningen assembleren
Houten bekistingen en bekistingsonderdelen (versterkingen, gebogen bekistingen, passtukken, ...) op maat
brengen en assembleren
Prefabelementen in beton assembleren en bevestigen
Afdichtingselementen plaatsen (opzwellende voegen, plastic folie, ...)
Eenvoudig metselwerk uitvoeren
Betonplaten vlakstrijken en opschuren
Funderingen boren
Afval verzamelen en sorteren en het afvoeren naar de behandelings- of opslagzones
De toepassing van de veiligheidsvoorschriften controleren

Vereiste studies
Geen specifieke studievereisten

Talenkennis
•

Nederlands (zeer goed)

Werkervaring
Minstens 5 jaar ervaring

Rijbewijzen/attesten
•
•

Rijbewijs B
VCA (certificaat basisveiligheid)

