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VACATURE PRODUCTIELEIDER 
OPERATOR 

WIJ ZIJN EFKO BETON, SPECIALIST IN ESTHETISCH BETON. WIJ  

ZIJN OP ZOEK NAAR EEN OPERATOR MET EEN SCHERPE KIJK OP BETON. 

[ VACATURE ] 

 

 

BEN JE PRECIES EN HOUD JE ER VAN OM MET JE HANDEN TE 

WERKEN? BIJ EFKO MAAK JE DE MOOISTE BETONPRODUCTEN 

VOOR VIADUCTEN, KADES EN MEER. 

 

 

Dan ben jij de operator waar wij naar op zoek zijn. 

 

 

WAT GA JE DOEN? 

Als operator bij Efko Beton sta je aan de basis van de producten die we maken. Jij maakt de 

betonspecie waar alle Efko producten van worden gemaakt. Met gebruik van de autonome 

betonmolen en een iPad maak en monitor je de mengsels en lever je een perfect basisproduct aan de 

collega’s in de fabriek. Daarvoor bestuur je de heftruck.  
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WAT MOET JE KUNNEN? 

Om aan het werk te kunnen als operator bij Efko Beton is het belangrijk dat je met een iPad overweg 

kunt, een heftruck kunt besturen en kunt werken met de betonmolen. Dit vinden wij de belangrijkste 

vaardigheden van onze toekomstige collega:  

• Je bent stressbestendig en houd overzicht 

• Je communiceert helder en durft initiatief te nemen 

• Je hebt een flexibele, dienstverlenende en enthousiaste instelling 

• Je werkt zelfstandig en veilig als onderdeel van een team 

WAT VRAGEN WIJ: 

Omdat je als operator werkt aan verschillende producten van Efko Beton zit er veel variatie in je 

werkdag. In overleg met de productieleider bepaal je de mengvolgorde voor die dag. Je komt te 

werken in de fabriek in Uitwellingerga en werkt nauw samen met je collega’s. Jouw werkdagen duren 

van 7.00 – 16.00 uur. 

• Basiscursus Betonuitvoering of de bereidheid om deze te halen 

• Heftruckcertificaat of bereidheid om deze te halen 

• Affiniteit met de betonproducten branche 

• En wat we ook prettig vinden: een vleugje humor 

WAT BIEDEN WIJ: 

• Een fulltime dienstverband 

• Salaris conform de cao, 8% vakantietoeslag en 3,5% eindejaarsuitkering 

• Soort contract: je start met een dienstverband voor bepaalde tijd met mogelijkheid tot een vaste 

baan 

 

Het complete overzicht van onze arbeidsvoorwaarden kun je vinden in de Cao voor de 

betonproductenindustrie. 

 Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uiteindelijke doel een overeenkomst voor 

onbepaalde tijd.  

Het complete overzicht van onze arbeidsvoorwaarden kan worden teruggevonden in 

de Cao voor de betonproductenindustrie. 
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SPECIALIST IN ESTHETISCH BETON: DAT IS EFKO BETON 

Efko Beton is een familiebedrijf en trots op zijn organisatie, klant en product. Door 

gezamenlijk kwaliteit te leveren voelt de medewerker en klant zich veilig en gehoord. Dit 

bereikt Efko Beton door open te communiceren, samen te werken en consequent te 

handelen. Met waardering en respect naar elkaar en onze opdrachtgevers om Efko Beton 

toekomstbestendig te maken en te houden. 

Kom je bij Efko Beton werken, dan kom je terecht in een no-nonsense bedrijfscultuur met 

ruimte voor eigen initiatief. Je krijgt de mogelijkheid om een functie te gaan vervullen binnen 

een groeiend bedrijf. Als groeiend bedrijf werken wij aan onze eigen ontwikkeling, maar 

vinden we het ook belangrijk dat jij aan je eigen ontwikkeling werkt. 

 

SOLLICITEREN? 

Als jij deze baan wilt, horen we graag van je waarom jij de perfecte kandidaat bent. 

Stuur jouw sollicitatie aan Ruud Riemersma: ruud@efkobeton.nl 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet gewaardeerd. 

 


