
Bosch Beton is een ambitieus familiebedrijf dat vanuit de state-of-the-art fabriek in Barneveld betonnen keerwanden produceert en verkoopt in de 
grond, weg- en waterbouw en de agrarische sector. Dit doen wij zowel in Nederland als in de landen om ons heen. Voor elke vraag bieden wij een 
keerwandoplossing op maat. Duurzaam Wij leveren een kwalitatief goed en duurzaam product voor nu en de generaties na ons. Duurzaamheid 
en innovatie staan hoog op de agenda om de footprint van onszelf en van onze klanten zo klein mogelijk te maken. Wij werken toe naar een 100% 
circulaire productie van onze keerwanden in de toekomst. Building a solid future ‘Building a solid future’ is onze klantbelofte. Klanten ontzorgen, 
persoonlijk contact, full-service, snelle levering en kwaliteit maken Bosch Beton tot een solide partner. Niet voor niets hebben wij duurzaam, voor-
uitstrevend, daadkrachtig, oprecht en loyaal als kernwaarden.Om onze betonproducten te maken, zoeken wij vakmannen met boerenverstand die 
weten wat werken is en die dat graag in een fijn en hecht team doen. In onze fabriek aan de A1 in Barneveld maken we prefab betonnen keerwan-
den voor de agrarische sector en voor de grond-, weg- en waterbouw. Onze wanden worden zowel in Nederland als in Noordwest-Europa geleverd. 

Door de groei die wij doormaken zijn wij op zoek naar nieuwe productiemedewerkers

Word onze constructeur en bouw mee aan de groei van onze organisatie en de innovatie van duurzame prefab keerwandoplossingen.

Ervaren constructeur/technisch tekenaar 
(tragwerksplaner)

Wat ga je doen
Je gaat vooral praktische en uitvoerbare constructies ontwerpen voor de West-Europese grond-, weg- en waterbouw. Jij berekent en toetst onze 
elementen aan de constructieve eisen die onze opdrachtgevers (zoals overheden, aannemers en architecten) stellen. Door slim om te gaan met 
materiaalgebruik en zo alternatieve oplossingen uit te werken, lever je een belangrijke bedrage aan een constructief beter product met een lange-
re levensduur én ook nog een lagere CO2-footprint. Intern doe je dit voornamelijk samen met jouw collega’s van werkvoorbereiding, productie en 
verkoop. Extern heb je contact met constructeurs in diverse landen.

Jouw belangrijkste taken
 Actief deelnemen aan ons innovatieteam
 Keerwanden ontwerpen en uitvoeringstekeningen maken
 constructieberekeningen maken en controleren
 Jouw verkoopcollega’s adviseren over projectgerichte constructies
 Afstemmen van de ontwerpen en toepassingen met de opdrachtgevers

Wat breng je mee
Natuurlijk heb je een goed technisch en cijfermatig inzicht en een flinke dosis analytische vaardigheden. Nauwkeurigheid spreekt ook voor zich in 
deze rol. Je denkt in oplossingen en kunt deze duidelijk toelichten aan stakeholders op alle niveaus. Je hebt minimaal een hbo opleiding richting 
Bouwkunde of Civiele techniek (met specialisatie constructie) afgerond. Omdat we de lat hoog leggen heb je al wat jaartjes werkervaring in een 
soortgelijke functie binnen bouw of civiele techniek. Behalve de constructieve eisen en normen voor de Nederlandse markt, ben je ook bekend met 
de Duitse normeringen. Tot slot, ervaring met de softwareprogramma’s Scia, Allplan en Tekla is mooi meegenomen.

Wat bieden wij
 Een goed salaris (tussen de 3.000 – 5.000 Euro per maand, afhankelijk van kennis en kunde), 30 vakantiedagen, eindejaarsuitkering, bonus, 
      een welzijnsbudget én een aantrekkelijke sociale kalender!
 Inspraak en meedenken bij het creëren van innovatieve duurzame oplossingen
 Een fulltime baan voor langere tijd binnen een jong en ambitieus team
 Een platte organisatie met korte lijnen en persoonlijke betrokkenheid vanuit een familiebedrijf
 Uitgebreide opleidingsmogelijkheden

Soort dienstverband: Fulltime, Bepaalde tijd, Onbepaalde tijd    Salaris: Tot €5.000,00 per maand

Aanvullende betalingen: Bonusregeling    Overuren uitbetaald    Vakantiegeld.

Arbeidsvoorwaarden: Bedrijfsfeesten    Budget voor professionele ontwikkeling    Extra vakantiedagen    Fietsplan
 Flexibele werkuren    Kerstpakket    Pensioen8. Reiskostenvergoeding    Vrijdagmiddagborre    Werk vanuit huis.

Zie jij je wel zitten bij ons? Dan horen we graag waarom, wat jij meebrengt en voor ons kunt betekenen. 

Jouw motivatie met je werkervaring zien we graag tegemoet.

Wil je reageren? Stuur dan je reactie naar: info@boschbeton.nl


