AFWERKER GLIJBOUW
grenzen verleggen doe je niet alleen
✓

Vast werk in een familiaal
en sterk bedrijf!

✓

Aangename werksfeer met
gemotiveerde medewerkers!

Zin om mee te werken aan de weg naar de toekomst?
We zoeken een enthousiaste afwerker van beton, ter
ondersteuning van onze glijbouwploeg! Heb je interesse
en affiniteit met de wegenbouw, een rijbewijs B en
misschien zelfs een attest basisveiligheid VCA? Beschik
je over een goede fysiek, een flexibele ingesteldheid
naar werkinhoud & -uren en zijn veiligheid, orde & netheid
voor jou een prioriteit? Ben je een positieve, assertieve,
gemotiveerde teamspeler met zin voor initiatief?

✓

Firmavervoer!

Als afwerker bij de glijbouwploeg van Hoogmartens ben
je verantwoordelijk voor het afwerken van pas gestorte
beton. Glijbouw is een techniek om door middel van een
rijdende betonmachine, beton te storten in de vorm van
fietspaden, boordstenen, straatgoten, wegen,… Als afwerker werk je het machinaal geplaatste beton verder af. Je
werkt het beton handmatig bij in de juiste vorm, zodat er
een mooi afgewerkt resultaat bekomen wordt. Je borstelt
indien nodig bij, en spuit een vloeibare plastic laag over
het beton om te voorkomen dat het beton te snel uithardt.

Dan zou deze job wel iets voor jou kunnen zijn!
Je komt terecht in een onderneming met een duidelijke
visie die naast het steunen op ervaring ook met nieuwe
technologieën werkt en waar de werknemers één grote
familie zijn.

WERKEN BIJ EEN DYNAMISCH BEDRIJF DAT STEUNT OP ERVARING
EN OOG HEEFT VOOR VERNIEUWING?
Hoogmartens is een gekend familiebedrijf en al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in aanleg en onderhoud van wegeninfrastructuur. Niet enkel in opdracht van overheden, maar eveneens voor industrie, bouw en nutsvoorzieningen. Het hart
van deze onderneming zijn de toegewijde medewerkers die dankzij hun ervaring en know-how de kwaliteit tot een hoog
niveau tillen.
De kracht is de visie van de bedrijfsleiding die deze ervaring aanvult met technologische vernieuwingen, een modern
machinepark en uitbreidingen naar Nederland en Wallonië waardoor de onderneming in de laatste jaren is uitgegroeid tot
een echte allround wegenbouwer.

Wil je ons gedreven team vervoegen?
Mail naar vacatures@hoogmartens.be
Hopelijk tot binnenkort!
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