
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

PRODUCTIEMEDEWERKERS
Hoe ziet jouw dag eruit?

We beginnen de dag met een bak koffie, vervolgens gaan we er met z’n allen tegenaan. Dat kan betekenen dat je:

  de keerwanden gaat lossen;

  de wapening voorbereidt;

  beton gaat storten;

  de laatste controle doet;

  de mallen voorbereidt op de stort van die dag;

  de wanden controleert en waar nodig repareert.

Per dag bespreken we wie wat doet, altijd in goed overleg. Dat betekent dat bij Bosch Beton al het werk altijd samen wordt gedaan. De ene dag 

bedien je de kraan en de volgende dag voer je handwerk uit. Uiteraard is er tussendoor tijd om koffie te drinken en te lunchen. Dat doen we geza-

menlijk in onze kantine. En we sluiten de dag af met een drankje, wanneer al het werk is gedaan.

Wat verwachten we van jou?
  een gezonde werklust;

  dat je je verantwoordelijk voelt voor een goed en mooi eindproduct;

  dat je het werk samen wilt doen en iets voor elkaar over hebt;

  dat je onderdeel wilt zijn van een team;

  dat je verder wilt kijken dan je neus lang is, eigen initiatief wordt erg gewaardeerd;

  gevoel voor machines.

Wat krijg je bij ons?
Een plek in een leuk en jong team. Vrije dagen zijn altijd fijn en daar heb je er bij ons 30 van: 24 vakantiedagen en 6 adv-dagen, als je 40 uur werkt. 

Natuurlijk ontvang je vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Verder zijn we een (h)echte werkfamilie. In normale tijden lunchen we met elkaar, op 

woensdag is er heerlijke soep, we spelen een potje tafelvoetbal, vrijdagmiddag doen we een drankje met een snack, we organiseren bedrijfsuitjes en 

-feestjes maar we staan ook stil bij belangrijke momenten. In deze coronatijd doen we dat allemaal natuurlijk op 1,5 meter afstand van elkaar. Oh ja, 

en je salaris? Natuurlijk zit dat goed en eventuele overuren worden goed uitbetaald.

Enthousiast geworden?

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. Stuur die even via de onderstaande link hieronder.

Je hoort dan snel van ons!

https://www.boschbeton.nl/vacatures/vakmannen/


