
  Zoekt Betoncentralist/terreinverantwoordelijke recycling 

Bedrijfsbeschrijving: 

Herwey in Lanaken is een klasse 4 aannemingsbedrijf dat naast activiteiten zoals grondverzet, infrawerken, 

wegeniswerken, containerverhuur, recyclage van inerte materialen ook een Betoncentrale uitbaat.  Wij bedienen 

zowel de openbare, de professionele alsook de particulieren markt. Samen met ons team van vakmensen streven wij 

elke dag opnieuw naar een optimale klantentevredenheid.  Kan u zich hierin vinden, dan bent u de kandidaat die wij 

zoeken. 

 

Momenteel zijn wij op zoek naar een Betoncentralist/terreinverantwoordelijke recycling. 

 

Functieomschrijving: 

Jij bent onze terreinverantwoordelijke en staat in voor: 

1. Bedienen van de Betoncentrale (= droge mengsels voor wegenbouw); 

2. Ontvangen van bouwpuin en het laden van vrachtwagens met funderingsmaterialen (wiellader). 

Je kunt de weegbrug bedienen en maakt de weegbonnen aan alsook de aflevernota’s (computer). 

Je kunt de aangeleverde sloopmaterialen controleren, aannemen en stockeren. 

Je helpt mee de stock te beheren van de granulaten, het cement, de toevoeg- en hulpstoffen. 

Je kunt met een wiellader werken zodat je vrachtwagens probleemloos kunt laden. 

Je staat in voor de reiniging en onderhoud van de installatie. 

Je voert sterktecontroles uit op de geproduceerde mengsels 

Je staat mee in contact met de keuringsinstanties Corpo/Benor. 

Ervaring in de grond- en wegeniswerken is een sterk pluspunt 

 

Vaardigheden: 

Je hebt reeds ervaring in de wegenbouw en bent gemotiveerd om door te groeien tot betoncentralist. Je 

gaat fysiek arbeid niet uit de weg maar ook werken met de computer schrikt je niet af.  Je hebt een zeer 

goede kennis van het Nederlands.  Je bent in het bezit van Rijbewijs B en geraakt iedere werkdag op het 

bedrijf. Kunnen werken met een graafmachine (rups- en/of bandenkraan) is een extra troef. 

 

Aanbod: 

Een job met veel variatie 

Je werkt in een 40-uren week op vaste locatie – Europark 116 te Lanaken 

Verloning volgens de barema’s van de bouwsector – PC 124. 

Werken in de buitenlucht en een leuke ploeg van collega’s. 

Je komt terecht in een ecologisch en modern bedrijf. 

No-nonsense bedrijfsbeleid. 

Recent en innoverend bedrijfsmateriaal. 

Je komt terecht in een collegiale omgeving met weinig personeelsverloop. 

Optie vast en/of na een geslaagde interim-periode. 

 

Ben jij de collega die wij zoeken? 
Twijfel niet en stuur je CV met gemotiveerde brief naar info@herwey.be  

 

 

mailto:info@herwey.be

