Vacature
BuitenKraan machinist & logistiek
Datum: 23 juli 2020
Ben je op zoek naar een uitdagende baan waarbij geen dag hetzelfde is? Heb jij veiligheid hoog in
het vaandel staan en wil jij werken voor een duurzame, dynamische organisatie.
Orion Beton B.V. is een producent van traditionele breedplaatvloeren, voorgespannen
breedplaatvloeren, balkbodems en andere bouw gerelateerde betonproducten. De productie van
de traditionele breedplaatvloeren vindt plaats in een carrousel systeem dat in een 2-ploegen
systeem werkt. Overige productie wordt op dit moment uitgevoerd in een verlengde dagdienst.
Naast betonproducten wordt er ook prefab korfwapening gemaakt Binnen de verschillende
afdelingen is Orion Beton op zoek naar nieuwe collega’s ( zie www.orionbeton.com )
Orion Beton is op zoek naar een Kraan Machinist voor de 40 tons laadkraan in twee
ploegendienst. Deze uitdagende job is veel omvattend in diversiteit aan werkzaamheden.

De ideale kandidaat.
•

Een teamplayer die netjes en ordelijk te werk gaat.

•

Heeft aantoonbare kennis van het bedienen van een mobiele kraan.

•

Is in staat de regelgeving m.b.t persoonlijk beschermingsmiddelen juist toe te passen.

•

In het bezit van rijbewijs C of bereid zijn dit te gaan halen

•

Ervaring met het rijden van gestuurde en niet gestuurde trailers

•

Inzetbaar bij het ontkist station in het carrousel systeem

•

Accuraat tbv registreren van de locaties van de stapels, het locatie beheer

•

Communicatief naar bedrijfsbureau en chauffeurs.

•

Veiligheid van handelen in alle voorkomende situaties
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Taken
Morgendienst van 06:00 tot 14:30 uur maandag tot
en met vrijdag

Avonddienst van 14:30 tot 00:30 van maandag tot
met donderdag.

Flexibiliteit wordt gevraagd bij vrachten na 14:30 uur
op vrijdag. De planning zal gaan afstemmen dat dit
minimaal gaat voorkomen.
Werkzaamheden:

Werkzaamheden:

•

Communicatie met bedrijfsbureau

•

Communicatie met bedrijfsbureau

•

Administratie; lokatiebeheer van de stapels

•

Administratie; lokatiebeheer van de stapels

•

Stapels van de bokken op het tasterrein
plaatsen.

•

Stapels van de bokken op het tasterrein
plaatsen.

•

Laden:

•

Laden:

•

Laadopdrachten direkt afvoer naar bouw

•

Laadopdrachten direkt afvoer naar bouw

•

Voorladen van trailers Orion 2

•

Voorladen van trailers Orion 2

•

Hiervoor volgt een opleiding rijden met
vrachtwagen en trailer

•

Hiervoor volgt een opleiding rijden met
vrachtwagen en trailer

•

Uitrijden trailer uit de voorspanhal & retour
plaatsen

•

Uitrijden trailer uit de voorspanhal & retour
plaatsen

•

Lossen met de kraan

•

Lossen met de kraan

•

Overige werkzaamheden

•

Overige werkzaamheden

•

Aanvullen balken ruimpositie

•

Inzet in de Carrousel aansturing vanuit de
voorman productie

•

Aanvullen balken ruimpositie

•

De Kraan machinist kan worden ingezet als
Beton Mixer chauffeur wanneer de
Betoncentrale planning dit niet kan
vervullen. Dit zal in merendeel van de
gevallen plaats vinden in de avonddienst

Terein verantwoordelijke
•

Schoon en opgeruimd houden van het
terrein

Terein verantwoordelijke
•
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Schoon en opgeruimd houden van het
terrein

Orion Beton maakt deel uit van de AGAR Holding.
Tot de AGAR Holding behoren verder Betoncentrale Twenthe, Betoncentrale Diamant,
Betoncentrale Eemsmond, Betoncentrale Drenthe, Betoncentrale Nederrijn, Betonpompbedrijf
Nijwa, Remix Droge Mortel met Sakrete als handelsmerk, Zandmaatschappij Twenthe en
Diamant Beton. Stuk voor stuk bedrijven met een eigen specialisme. Samen leveren zij een
compleet pakket producten en diensten op het vlak van betonmortel, droge mortel, betonwaren en
zand/grind aan klanten door heel Nederland en een deel van Duitsland. Het hoofdkantoor van de
holding is gevestigd in Hengelo (Ov).

Informatie.
Heb je interesse in deze functie of wil je hier meer van weten bel dan met:
Ron Wetten ai hoofd productie 06 37 170 597
Stuur je CV met motivatie brief naar info@orionbeton.com
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