Adviseur betonherstel
Functie
Wij zijn op zoek naar een ervaren bouwkundig of civieltechnisch adviseur op het gebied van
betonherstel en kathodische bescherming (KB) van betonconstructies. Hij of zij heeft geen moeite
met het helder rapporteren van inspectie- en onderzoeksresultaten en adviseert intern en extern
over het onderhoud in relatie tot de veiligheid en functionaliteit van constructies en gebouwen.
Bij Vogel Kathodische Bescherming ben je als adviseur eindverantwoordelijk voor het deskundig en
nauwkeurig uitvoeren van inspecties en onderzoek van allerlei mogelijke betonconstructies zoals
gebouwen, viaducten, bruggen, sluizen, tunnels, monumenten, zwembaden en industriële
bouwwerken. Je rapporteert en adviseert vooral ter ondersteuning van de eigen organisatie. Ook
alle keuringen tijdens de uitvoering en het monitoren van geïnstalleerde KB-installaties worden
door jou uitgevoerd of gecoördineerd.
In deze uitdagende, specialistische functie, bepaal jij als ervaringsdeskundige de in te zetten
inspectie- en onderzoeksmethoden, het advies dat wij onze opdrachtgevers geven over het beheer
en onderhoud van hun bezit en houd je de geleverde kwaliteit tijdens de uitvoering van projecten
scherp in het oog. Je ontzorgt je collega’s en onze klanten en baseert je duurzame en praktische
adviezen op feiten: meten is weten.
Over Vogel
Vogel Kathodische Bescherming is het specialistische zusterbedrijf van Vogel op het gebied van
kathodische bescherming, hoge druk water en vloerherstel.
Vogel, gevestigd in Zwijndrecht (NL) en Antwerpen (BE), is al decennia marktleider in
totaalonderhoud van beton en voert innovatieve projecten uit voor opdrachtgevers in de industrie,
bij de overheid en in de woning- en utiliteitsbouw in Nederland en België.
Vogel en Vogel Kathodische Bescherming zijn onderdeel van Mourik. Werk je bij Mourik, dan werk
je niet bij zomaar een bedrijf. Mourik is één van de grootste familiebedrijven, meer dan 85 jaar oud.
Zo’n 2.000 medewerkers maken samen 475 miljoen euro omzet.
Bij Mourik denken we in mogelijkheden en is er ruimte om te groeien, zo hebben we diverse
ontwikkelprogramma’s voor jou. Samenwerking, ruimte voor ondernemerschap, innovatie en
vertrouwen zijn onze sterke kanten.
Profiel
Je werkt gestructureerd en overzichtelijk, je denkt oplossingsgericht en je wordt graag uitgedaagd
door complexe zaken. Eerlijke, heldere en respectvolle communicatie richting management,
collega’s en/ of klanten vind je daarbij noodzakelijk en vanzelfsprekend.
Je houdt ervan om zaken grondig te onderzoeken en vindt het niet lastig om andere experts en
collega’s in te schakelen om tot het beste advies te komen. Jouw prioriteit ligt bij het leveren van
kwaliteit, het waarborgen van de veiligheid van constructies en gebouwen en het voorkomen dat
collega’s of opdrachtgevers voor vervelende verrassingen komen te staan. Nu of op een later
tijdstip.
●

HBO werk- en denkniveau richting Civiele Techniek of Bouwkunde

●

Minimaal 5 jaar werkervaring is een soortgelijke functie is een pré

●

Vervolgopleidingen op het gebied van betononderhoud zijn geen must, maar je bent in ieder
geval bereid deze te gaan volgen

●

Uitstekende communicatieve vaardigheden en goede beheersing van de Nederlandse taal
zowel mondeling als schriftelijk

●

In bezit van rijbewijs

Dit bieden wij
●

Een gezellige, informele werksfeer

●

Ruim salaris dat meegroeit met jouw ontwikkeling

●

Verlofdagen: 25 vakantiedagen en 10 roostervrije dagen

●

Een succesvolle organisatie met ruimte voor zelfstandigheid en vrijheid

●

Een goede werkgever met veel aandacht voor persoonlijke groei en ontwikkeling

●

Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een collectieve ziektekostenverzekering,
een goede pensioenregeling en bedrijfsfitnessregeling

●

Een bij de functie passende auto, smartphone en laptop van de zaak

●

Enthousiaste en gemotiveerde collega’s

●

Een professionele werkomgeving

Bij Vogel stimuleren wij een ontspannen werksfeer, collegialiteit, gezelligheid en humor op de
werkvloer. Voor een impressie bekijk ‘wie zijn wij ’ op onze website!
Ben jij die enthousiaste, gedreven adviseur betonherstel die de uitdaging aan wil gaan om
deskundig en nauwkeurig inspecties uit te voeren aan projecten zoals grootschalig onderhoud van
viaducten, bruggen, sluizen, tunnels, monumenten, energiecentrales, zwembaden, galerijflats en
industriële bouwwerken? Reageer dan via onderstaande button.

