Maker van Wapeningskorven

(m/v)

Afdeling Deerlijk
DE UITDAGING:
Aan de hand van een productieplan maak je het juiste wapeningsnet. Je last. Het
net moet met zorg en voldoende stevigheid geconstrueerd worden zodat het niet
uit elkaar valt als het in de bekisting geplaatst wordt of als het beton in de
bekisting gegoten wordt. Je maakt ook kleine wapeningsbordellen op.

WIE WE ZOEKEN:
Je hebt een grondige kennis van planlezen.
Je kan puntlassen.
Je bent werklustig, kwaliteitsbewust, nauwkeurig, ordelijk en stipt.
Je kan veilig en in team werken.
Je hebt oog voor detail.
Kunnen werken met een beugelautomaat (ijzerplooi- en snijmachine) is een
pluspunt.

WIJ BIEDEN:
Je komt terecht bij Groep Verhelst.
Een financieel gezond bedrijf met een familiale werksfeer
Contract onbepaalde duur.
Ruimte om zelfstandig te werken en ondernemerschap te tonen
Een boeiende job met veel variatie
Een lange én mooie carrière bij Groep Verhelst, bij ons ben je nooit uitgeleerd
Dagwerk

Contacteer Eva Mahieu op 059 25 55 27
of mail naar jobs@werkenbijverhelst.be
Stationsstraat 30 – 8460 Oudenburg

Afdeling Architectonisch beton
Een uniek materiaal.
Weinig bouwmaterialen zijn zo veelzijdig als beton. Vooral dan architectonisch beton: kant-en-klare elementen
waarmee men gebouwen verfraait en construeert.
Architectonisch beton biedt de architect unieke combinaties: enerzijds een grote creatieve vrijheid, anderzijds een
uitzonderlijke zekerheid op bouwtechnisch en kwalitatief vlak.
Oneindige variatie.
Architectonisch beton laat toe om speciale of 'complexe' vormen op maat te maken. Het biedt een ruime keuze aan
kleuren, granulaten en afwerkingen. Dit is dan ook hét materiaal om in te spelen op nieuwe trends en evoluties
De elementen in architectonisch beton worden gemaakt op maat van de klant.
Onze elementen zijn: kroonlijsten, prefabterrassen, gevelpanelen, sierstukken, dekstenen, …
Onder architectonisch beton verstaan we beton dat speciaal is van kleur (beige, antraciet, wit, groen, …), van vorm
(gebogen, vertand, …) of van afwerking (glad, uitgewassen, …).

Foto 1: productieplan
Foto 2-3: het bewapeningsnet
Foto 4: het afgewerkt product

Verhelst Bouwmaterialen NV
Facturatieadres:
Stationsstraat 30
8460 OUDENBURG

RSZnr:
BTWnr:
Paritair comité nr:
Ploegensysteem

Een naam die staat voor een veelheid aan vakkennis: in
aannemingen en bouwmaterialen, in ruwbouw en afwerking, in
bouwmaterieel en het storten van bouwafval, in transport en
havenlogistiek. Met maar één doel: precies beantwoorden aan de
verwachtingen van onze klanten.
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BE 0405.301.929
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