
Met vestigingen verspreid over de locaties Harderwijk en Hoogersmilde leveren wij constructieve en integrale oplossingen voor een duurzame bouw. Vakmanschap, 
samenwerken en verantwoordelijkheid nemen; dat is ook waar Calduran om draait. We willen de slimste oplossingen voor onze klanten en nemen werk uit handen. 
Daarvoor innoveren en ontwikkelen wij ons bedrijf voortdurend. Dit doen wij met bijna 250 medewerkers en zij zijn dan ook de ‘corner stones’ voor de successen van 
Calduran en onze klanten.

We hechten daarom ook veel waarde aan de mening en de betrokkenheid van onze medewerkers. Onder het motto van: aan de basis van beter bouwen, werken we 
samen op allerlei terreinen en dit levert verrassende innovaties en praktische verbeterstellen op.

We zijn toekomstgericht en geloven in een leven lang leren. Van elkaar en door als organisatie ruimte, faciliteiten en begeleiding te bieden. Calduran wil blijven 
verbeteren voor onze klanten en onze medewerkers. Thema’s als veiligheid, efficiëntie, leren en innovatie zijn dan ook onderwerpen waar veel aandacht aan besteed 
wordt binnen het bedrijf.

Wij zijn Calduran Kalkzandsteen. 
Wil je verder bouwen aan het succes van ons bedrijf? Dan komen wij graag met jou in contact. Calduran biedt je naast een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket, 
de mogelijkheid om door te groeien binnen de groep of (inter)nationaal binnen de CRH-organisatie, maar misschien wel het belangrijkste: enthousiasme en behulp-
zame collega’s binnen een open no-nonsense werkomgeving.

Calduran is onderdeel van CRH
Internationaal leverancier van bouwmaterialen. 87.000 medewerkers op ongeveer 3.800 locaties wereldwijd.

Ben jij een innovatieve Betonlaborant of Medewerker Kwaliteitsdienst met minimaal 3 jaar relevante werkervaring? Heb je duurzaamheid in combinatie met 
kostenbeheersing als aandachtsgebied? Dan is de Ruwbouw Groep op zoek naar jou! 

Waar gaat het om? 
Binnen de Ruwbouwgroep hebben we de sterke ambitie om duurzaamheid en kostenbeheersing aan elkaar te koppelen. Eén van de disciplines waarin deze koppe-
ling goed is te verwezenlijken is Mengselbeheersing. Binnen onze (beton)processen staat Cement vaak binnen de top-3 van hoogste kostenposten. Op het gebied 
van duurzaamheid kunnen we ook nog een flinke slag maken. De winning van cement gaat gepaard met een hoge CO2-uitstoot. Indien wij in staat zijn om de toe-
voeging van cement aan onze mengsels “verantwoord laag” te maken, verminderen we het negatieve milieueffect.
Om dit te realiseren zijn we op zoek naar een Innovatieve Betonlaborant voor onze afdeling Research en Development. Het betreft een mobiele functie, met als uit-
gangspunt standplaats Harderwijk/Lelystad. Daarnaast zal je regelmatig op de verschillende productielocaties aanwezig zijn.

Werkzaamheden
•	 Je	onderzoekt	verschillende	samenstellingen,	begeleidt	het	productieproces	en	geeft	adviezen;
•	 Onderzoeken	welk	besparingspotentieel	er	in	de	mengselbeheersing	zit	en	dit	omzetten	in	werkelijke	kostenbesparing;
•	 Het	ontwikkelen	van	nieuwe	technologieën	en	de	CO2-emissie	van	de	processen	verlagen;
•	 Onderhouden	van	diverse	contacten	met	interne	betrokkenen	en	externe	instanties;
•	 Betrekken	en	informeren	door	middel	van	o.a.	gesprekken,	rapportages.

Wat breng je mee? 

Passie, enthousiasme en interesse!! Wij geloven dat deze eigenschappen cruciaal zijn om een goede invulling te geven aan je werkzaamheden. Het is dan ook 
belangrijk dat jij deze weet te motiveren in een persoonlijk gesprek. Aansluitend vragen wij het volgende:
•	 Je	beschikt	over	minimaal	MBO	werk-	en	denkniveau;	hierbij	valt	te	denken	aan	de	opleiding	MLO;
•	 Je	hebt	minimaal	3	jaar	werkervaring	als	betonlaborant;
•	 Je	bent	bereid	om	de	opleiding	tot	betontechnoloog	te	volgen.
•	 Je	bent	nauwgezet,	analytisch	sterk	en	weet	dit	om	te	zetten	in	rapportages.
•	 Je	kunt	over	bestaande	grenzen	heen	te	kijken	en	gaat	van	daaruit	doelgerichte	experimenten	aan;
•	 Je	bent	innovatief,	hebt	verantwoordelijkheidsgevoel	en	bent	op	kwaliteit	gericht;
•	 Je	beschikt	over	zeer	goede	communicatieve	vaardigheden	en	weet	je	anderen	op	te	inspireren.

Wat mag je van ons verwachten? 
•	 Een	open	no-nonsense	werkomgeving	waarin	groei,	initiatief	en	ontwikkeling	centraal	staan.
•	 De	mogelijkheden	om	jezelf	te	ontwikkelen,	waarin	we	jou	graag	ondersteunen	door	middel	van	bijvoorbeeld	cursussen	en	opleidingen.
•	 Samenwerken	is	de	kracht	van	onze	organisatie	en	daarin	nemen	wij	jou	graag	op.
•	 Doorgroeimogelijkheden	binnen	De	RuwBouw	Groep	of	binnen	CRH-bedrijven.
•	 Een	aantrekkelijk	arbeidsvoorwaardenpakket.

Solliciteren:

Spreekt deze vacature je aan en wil je verder bouwen aan het succes van ons bedrijf? Stuur dan je cv en motivatiebrief naar: email: vacatures@drbg.nl. 


