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,,
Veel leer ik ook in
de praktijk van de
collega’s. We
helpen elkaar.

UITWELLINGERGA Hans van

Asperen werkte al vanaf zijn

vijftiende in de horeca. Eerst

in de bediening, daarna in de

keuken. Na dertig jaar wisse-

lende werktijden was het tijd

voor iets anders. Een baan

met vaste werktijden en tijd

voor thuis.

Hans deed een beroepentest

en wisselde een paar keer van

baan, maar vaak bleek er

toch een addertje onder het

gras te zitten. Eenzijdig werk

of toch werken in de weeken-

den.

Het appje van zijn zus bracht

verandering. ,,De vaste werk-

tijden en het kleine team

spraken mij aan.” Na een

eerste gesprek bleek het goed

te klikken. ,,Het is een afwis-

selende baan met vaste werk-

tijden. Nu heb ik na werktijd

ook tijd voor het gezin en om

een keer aan de auto te sleu-

telen.” Ook het soort bedrijf

is anders. “Ik was gewend aan

grote, logge organisaties. Nu

werk ik in een klein team

met korte lijnen.”

Zijn nieuwe baan blijkt een

veelzijdige functie. ,,Als

mengmeester ben ik verant-

woordelijk voor de specie,

maar ik help ‘s ochtends ook

mee om de producten uit de

mallen te halen en de mallen

weer stortklaar te zetten.”

Werken in een klein team

zorgt zo voor afwisseling. ,,Je

werkt elke dag met andere

mallen, bereid een andere

specie en maakt andere be-

tonproducten. Aan het eind

van de werkdag heb je ge-

werkt met verschillend mate-

rieel – heftruck, kranen en

betonmolen – en moet je

mengen, fleksen, storten en

afwerken om de mooiste

betonproducten te maken.”

Interne opleiding

Hans had geen ervaring.

,,Natuurlijk is dat spannend,

maar ik zie het nu ook als een

voordeel. Als je niet uit de

sector komt, ben je helemaal

blanco. Je kunt alles nog

leren.”

Bij Efko Beton is er veel ruim-

te voor persoonlijke ontwik-

keling en wordt er gezorgd

voor gedegen interne oplei-

ding. ,,Ik werk hier nu twee

maanden en binnenkort start

ik met de basiscursus Beton-

vakman. Je leert wat beton is

en hoe betonproducten wor-

den gemaakt. Veel leer ik ook

in de praktijk van de colle-

ga’s. We helpen elkaar en

houden elkaar scherp.”

Groeiend bedrijf

Efko Beton produceert in de

eigen betonfabriek diverse

standaardproducten en maat-

werkproducten in beton.

Omdat het bedrijf groeit, zijn

ze op zoek naar een produc-

tiemedewerker zichtbeton en

een mallenmaker (zie adver-

tentie elders in deze krant).

Volgens Hans ook een mooie

kans voor personen die geen

ervaring hebben met beton.

,,Ben je positief en oplos-

singsgericht, kom dan ons

team versterken.”

Voor Hans was de stap van

chef- kok naar chef-specie

uiteindelijk niet eens zo

groot. ,,In de keuken bedien

je de gasten, nu bedien ik

mijn collega’s. En in de keu-

ken voeg je bepaalde produc-

ten toe om tot een goed eind-

product te komen, nu moet

ik de juiste verhoudingen

gebruiken om de perfecte

specie klaar te maken.” ■

Van chef-kok
naar chef-specie

Hans van Asperen op het terrein van Efko Beton in Uitwellingerga.

Waar een appje toe kan leiden. Hans van Asperen werkte al
30 jaar als kok enwas toe aan iets anders. Toen zijn zus in het
Sneeker Nieuwsblad een vacature zag van Efko Beton, app-
te ze deze direct door naar Hans. ,,Het mengen van beton
lijkt wel wat op het mengen van brij.” En zo maakte Hans de
overstap van kok naar mengmeester.

SNEEK Gaat het om rijoplei-

dingen, dan is veiligheid

topic nummer 1. Begin april

nam Dinkla Verkeersoplei-

dingen daarom haar nieuwe

vrachtauto in gebruik. Hier-

mee profileert de rijschool

met vestigingen in Sneek en

Balk zich nogmaals als de

breedste aanbieder van chauf-

feursopleidingen in Zuidwest-

Friesland.

,,Veiligheid is voor iedere

weggebruiker belangrijk,

maar voor chauffeurs in

opleiding extra van belang.

Als opleider staat dit bij ons

dan ook hoog in het vaandel.

Een up-to-date wagenpark is

hierbij niet meer weg te

denken”, stelt Edwin Kooi-

stra, eigenaar van Dinkla

Verkeersopleidingen. ,,Dit is

dan ook één van de redenen

waarom we hebben gekozen

voor een nieuwe vrachtwa-

gen.”

Hiermee zorgt Dinkla Ver-

keersopleidingen er tevens

voor dat de vrachtauto-exa-

mens, na 27 jaar, weer in

Sneek kunnen worden afge-

nomen.

Dat er bij de nieuwe Dinkla

vrachtwagen is ingezet op

veiligheid mag duidelijk zijn.

Kooistra: ,,We hebben bij-

voorbeeld gekozen voor lane

department, oftewel: een

optie waarmee de vrachtwa-

gen eenvoudiger tussen de

lijnen blijft. Verder is de

wagen voorzien van dynamic

steering en adoptieve cruise

control. Naast de veiligheid is

het voor chauffeurs ook van

belang om met nieuwe wa-

gens opgeleid te worden. Niet

alleen leuk, maar zeker ook

leerzaam.”

Dinkla Verkeersopleidingen

biedt het volledige pakket

aan chauffeursopleidingen.

,,Dit houdt in dat men ook bij

ons terecht kan voor de perio-

dieke nascholing Code 95.

Hierbij is de nieuwe vrachtau-

to van belang. De nieuwe

mogelijkheden kunnen per-

fect ingezet worden bij de

ervaren chauffeurs”, aldus

Kooistra.

Dinkla heeft gekozen voor

een Volvo FH 420 pk, globe-

trotter XL cabine met EURO 6

motor, welke zorgt voor

milieuvriendelijke uitstoot.

Deze is geleverd door Volvo

dealer Van der Linden, in

samenwerking met J. v.d. Blik

uit Sneek.

Met locaties in Balk en Sneek

en een breed aanbod van

rijopleidingen is Dinkla Ver-

keersopleidingen sterk verte-

genwoordigd in Noord-Neder-

land. Van bromfietsrijbewijs

tot vrachtwagenopleiding: bij

Dinkla is het mogelijk. Meer

informatie: www.dinkla-

balk.nl. ■

Nieuwe vrachtauto voor optimale veiligheid

Op de foto vlnr. Paul Hester van Dinkla Verkeersopleidingen, Hans Hijlkema van M S de Vries Volvo

dealer, Edwin Kooistra van Dinkla en Jitte Feenstra van ‘t Blik uit Sneek.

CUIJK On de de vlag van

hoofdaannemer Friso Bouw

uit Sneek bouwden tweeën-

half jaar lang, zes dagen per

week en 24 uur per dag zo’n

450 bouwvakkers aan de

nieuwe fabriek van moeder-

bedrijf Danone in Cuijk. In

recordtempo werd de impo-

sante fabriek gebouwd. De

fabriek was al een tijdje ope-

rationeel, maar werd onlangs

officieel geopend door Minis-

ter Carola Schouten.

De bouw van de nieuwe

Nutricia Cuijk fabriek is voor

Friso een absoluut hoogte-

punt. Nooit eerder realiseer-

de de Friese bouwer zo’n

groot en omvangrijk industri-

eel project. De fabriek, met

een totaal oppervlak van

49.000 m2, heeft een hoogste

punt op 54 meter. Daarnaast

is er een laboratorium van

800 m2 gebouwd. In het im-

mense gebouw zijn 42.000 m3

beton en ruim 6 miljoen kilo

wapeningsstaal verwerkt.

In de nieuwe fabriek worden

600 verschillende producten

geproduceerd, gemengd en

verpakt. De babyvoeding

wordt aan meer dan negentig

landen verkocht. Zo kunnen

dagelijks 3,5 miljoen baby’s

gevoed worden met Nutricia-

producten. De investering

van 240 miljoen euro is één

van de grootste die Danone in

Europa ooit in één keer heeft

gedaan.

Aannemingsmaatschappij

Friso was de grootste van

zeven aannemers die aan het

project werkten. Naast Friso

ware de Friese bedrijven

adviesbureau Het 4kant uit

Sneek, Kuipers uit Woudsend

en Sandstra uit St. Nicolaasga

betrokken bij de megaklus. ■

Friso bouwde mee

aan duurzame fabriek

De delegatie van Friso over-

handigt een prototype van het

kunstwerk voor de Danone

fabriek in Cuijk.



Vakantiekrachten
die zich willen uitleven deze zomer

Chersonissos, Blanes of Salou?

Rentex Floron zoekt

Rentex Floron zoekt vakantiekrachten voor alle afdelingen. Kom op onze eerste

speeddate op vrijdag 3 mei om 14.30 uur, ontmoet onze medewerkers,

neem een kijkje op de werkvloer en geef je beschikbaarheid door. Vergeet niet je

legitimatie (ID-kaart of paspoort) mee te nemen! Heb je vrijdag 3 mei geen tijd?

Online inschrijven voor vakantiewerk kan ook via www.rentexfloron.nl.

Graag tot dan.

Voor onze geheel vernieuwde winkel in Balk zoeken wij een:

Help je mensen graag verderop, ben je klantvriendelijk en oplossingsgericht?
Kun je zelfstandig werken aan verschillende klussen zoals het plaatsen
van keukens, het leggen van vloeren , het afhangen van deuren, etc.
Dan ben jij de buitendienst medewerker die wij zoeken.

Buitendienst medewerker
Ca. 24 uur perweek

Wij vinden het belangrijk

Dat je klantvriendelijk en servicegericht bent

Dat je secuur en zelfstandig te werk gaat

Dat je ervaring hebt met montagewerkzaamheden

Dat je over goede communicatieve eigenschappen beschikt

Dat je !exibel inzetbaar bent en in ons team past

Wij bieden een marktconform salaris, prima secundaire arbeidsvoorwaarden en
mogelijkheden tot het volgen van opleidingen.

Geïnteresseerd om jezelf te overtreffen in deze uitdagende baan?
Wij ontvangen je sollicitatiebrief graag per post of e-mail.

Hubo Balk
Meerweg 25 - 8561 AV Balk - 0514 60 22 92

E-mail: balk@hubo.nl - hubo.nl/balk

Tevens zoeken wij een WINKELMEDEWERKER M/V voor een aantal middagen in de week,

de zaterdagen en voor de vakantie’s.

De functie bestaat uit het uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden: kassa,

bijhouden van de voorraad, schoonhouden van de winkel, klantenadvisering,

zaagwerkzaamheden, verf mengen, sleutels maken etc.

Ervaring met deze werkzaamheden zou handig zijn, maar verwachten we niet direct,

wel de inzet en enthousiasme om dit te leren.

Wij bieden een marktconform salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden.

Geinteresseerd om jezelf te overtreffen in deze bijbaan?

Wij ontvangen je sollicitatiebrief graag per post of email.

LASSER / MALLENMAKER /
PRODUCTIEMEDEWERKER

BEN JE EEN ECHTE DOENER, HEB JE TWEE RECHTER
HANDEN EN HOUD JE VAN STEVIGE MATERIALEN?

WAT GA JE DOEN?
Als lasser/mallenmaker/productiemedewerker maak je unieke mallen en betonproducten.

e oert daarvoor vers hillende werkzaamheden uit. Aan de hand van de tekening kun jeJe voert daarvoor verschillende werkzaamheden uit. Aan de hand van de tekening kun je

zelfstandig de mallen visualiseren en uittekenen. Je voert las-, slijp-, boor-, en zaagwerkzaamheden

uit om de mal op maat te maken; hoofdzakelijk van staal of van hout. Op basis van de tekening

zieningen a .schroef jij de mal in elkaar en breng de wapening en instortvoorz ngen n.schroef jij de mal in elkaar en breng je vervolgens de wapening en instortvoorzziieenniinnngggeennn aaann..

Na controle van de mal stort je het product. Omdat je projectmatig werkt aan diverse mallen en

producten zit er veel variatie in je werkdag. Je komt te werken in de fabriek in Uitwellingerga en

erkt nauw lenmakers. Jouw werkdagen duren van 6.00 uur.werkt nauw samen met 2 collega mallenmakers. Jouw werkdagen duren van 7.00 – 16.00 uur.

INTERESSE?
Spreekt deze functie jou aan, stuur dan een bericht naar:Spreekt deze functie jou aan, stuur dan een bericht naar:

Ruud Riemersma via ruud@efkobeton.nl.

De complete vacature is te lezen op onze website www.efkobeton.nl

DAN BEN JIJ DE NIEUWE COLLEGAWAAR
WIJ NAAR OP ZOEK ZIJN!A
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BEZOEKADRES:

Brege!nne 4

8624 TX Uitwellingerga

0515 55 93 94

info@efkobeton.nl

www.efkobeton.nl

Heb je geen ervaring in de beton, maar wel met het werken met staal?

Daag je zelf uit en laat je omscholen door onze interne opleiding te volgen!

ENTHOUSIASTE

COLLEGA
GEZOCHT
Partime verkoop

( +/-) 10-16 uu

Je affiniteit met mode en relevante

werkervaring is een pre. Je hebt passie

voor mode, en je staat voor service en

klantvriendelijkheid. Je hebt een gedreven

en prestatiegerichte( (verkoop) instelling.

Ook beschik je over goede communicatiev

vaardigheden en je bent representatief.

Is je interesse gewekt?

Stuur dan een uitgebreide motivatiebrief

en CV, voorzien van een foto, naar:

hendriksenfashion@gmail.com

HENDRIKSEN
Fashion Marktstraat 8

8701JT Bolsw

ur

n

ve

ard

www.hendriksenfashion.nl

ster (25–45 jr)

Planten voor uw tuin koopt u natuurlijk rechtstreeks

bij de kweker! Bezoek nu de grootste en best gesorteerde

kwekerij van het Noorden. Enorm assortiment tuinplanten en

bomen tussen Heerenveen en Drachten.

VOLOP: Bomen, sierheesters, klimplanten, haagplanten, bamboes,

Bodembedekkers, vruchtbomen, rhododendrons, bosplantsoen,

rozen, coniferen, buxus, lavendel, hedera, taxus, laurier, sneeuwbal,

haagbeuk, hortensia’s, Japanse esdoorn, blauwe regen, olijfbomen,

kiwi, dakplatanen, leilindes, bolbomen, catalpa, moerbei op stam,

Italiaanse import enz. enz

www.visserplant.nl

Neemt u ook eens een kijkje op onze nieuwe website

Laat u inspireren door de tuinspecialisten van Noord-Nederland

Bûtewei 12, Lippenhuizen (richting Terwispel)

Tel. 0513-461578 - Fax 0513-460152

Neemt u ook eens een kijkje op onze nieuwe website

KONINGSDAG GEOPEND

hortensialimelight

voor€ 4,99

van € 9,50Geopend van 9.00 tot 17.00

16 woensdag 24 april 2019


