WORD JIJ ONZE COLLEGA?
Betoncentrale De Brabandere ZOEKT een PRAKTISCH MEDEWERKER DUURZAAMHEID m/v
100 JAAR TRADITIE IN INNOVATIE

DE BRABANDERE

Geboren als slager en met het ondernemersbloed in de aderen besliste Arthur Costenoble uit Veurne 115 jaar geleden het roer om te
gooien en zich te storten op machinebouw. Schoonzoon Paul De Brabandere transformeerde machinebouw in loonwerken, loonwerken
werden grondwerken, die in 1975 uiteindelijk uitmondden in Wegenbouw De Brabandere. Vervolgens bouwden Jacques en Robert De
Brabandere de firma uit, ontstond Vervoer De Brabandere en werd in
2002 een eerste betoncentrale opgericht te Veurne.
Nu staan de zonen van Robert, Paul en Pieter, aan het roer van dit
familiebedrijf. Een vierde generatie die voortrekker wil zijn op het
vlak van recyclage in de bouwsector en die innovatie op het bovenste
schap legt.

Met een 90-tal medewerkers binnen de volledige groep staat de familie De Brabandere elke dag garant voor een
nieuwe uitdaging. Paul en Pieter De Brabandere zijn op zoek naar het juiste DNA om de groep te versterken en samen
een boeiende en voortvarende toekomst tegemoet te gaan.

JOUW FUNCTIE

PROFIEL

• Je bent de rechterhand van de R&D Manager 		
Beton en Grond
• In samenspraak met de externe milieucoördinator
breng je alle wettelijke verplichtingen alsook bijkomende
administratieve opdrachten (IMJV, VMM-aangiftes,
etc.) betreffende milieu, water, afvalstoffen en
grondstoffen in orde
• Je brengt de milieu-impact van het stortklaar beton in
kaart via Environmental Product Declaration
• Je zorgt voor de verdere versterking van onze
koppositie op het gebied van circulaire betoneconomie
• Je doet de staalname van granulaten, zanden en 		
beton op de centrale en sporadisch op werven
• Je verwerkt de testresultaten en bespreekt deze 		
met de R&D Manager Beton en Grond
• Je helpt mee aan de uitbouw van ons nieuw 		
grondreinigingscentrum, onze breekwerf en TOP, 		
alsook van de was- en zeefinstallatie
• Je brengt alle certificatie omtrent duurzaam 		
ondernemen in orde, CSC-certificatie (CSC-BE.BE),
VOKA-charter en CO2-prestatieladder, etc.
• Je monitort de verbruiken van elektriciteit, water
en zonne-energie waarbij je actief op zoek gaat 		
naar efficiëntiewinsten
• Je assisteert bij R&D onderzoeken
• Je vervult een sleutelrol in de Factory Process 		
Control voor betonproducten en granulaten

•
•
•
•
•

Je bruist van energie en houdt van uitdaging
Je kan zowel in team als autonoom werken
Je neemt initiatief
Je hebt een technisch-praktische interesse
Kennis van beton en milieuaspecten is een pluspunt,
geen vereiste
• Microsoft Office kent voor jou geen geheimen
• Je bezit een rijbewijs B

AANBOD
ü Uitdagende werkomgeving waarbij de limieten van
het beton worden opgezocht
ü Je werkt mee aan prachtige realisaties
ü Een dynamische onderneming met een professioneel
en jong management
ü Aangename werksfeer met leuke collega’s
ü Loonvoorwaarden conform PC 124
ü Contract onbepaalde duur

HELEMAAL JOUW DING?
Mail jouw motivatiebrief en CV naar charlin@ de-brabandere.be

DE BRABANDERE

