Applicateur

De baan in één zin: de Applicateur zorgt ervoor dat de voegmassa op de juiste manier in de bestrating wordt
aangebracht volgens de daartoe opgestelde richtlijnen.
Je komt te werken op de afdeling Service- en Onderhoud Ecocare Milieutechniek. Dit is een verlengstuk van de
bouwkundige afdeling. Na de aanleg van de vloeren zorgt de afdeling Service- en Onderhoud voor de vloeistofdichtheid
van de voorzieningen middels het aanbrengen van applicatiemassa bij element verhardingen en gestorte betonvloeren.
Ook zorgt de afdeling voor jaarlijks onderhoud volgens behoefte van de klant.
Als Applicateur maak je onderdeel uit van een ploeg met 3 andere Applicateurs. Middels een tablet communiceer je met de
afdeling ‘planning’ en zorgt hierdoor ook dat de werkbon aan het einde van de dag wordt afgesloten en verwerkt. Na een
korte inwerkperiode is het de bedoeling dat je zelfstandig te werk gaat en eventueel samen met een andere Applicateur de
werkzaamheden gaat uitvoeren.
Je moet zelfstandig en verantwoordelijk zijn en je moet ook beschikken over een flinke dosis doorzettingsvermogen.
Uiteraard kun je altijd feedback vragen aan het hoofdkantoor, echter het uitvoeren van werkzaamheden en het nemen van
beslissingen ter plaatse ligt in jouw handen. Je hebt ook een goede uitstraling en je ziet er altijd verzorgd uit, je bent
tenslotte het visitekaartje en vaak het enige persoonlijke contact van de klant.
Het takenpakket van een Applicateur:
•
•
•
•
•

het voorbereiden van de verharding op het aanbrengen van voegmassa
het aanbrengen van voegmassa bij elementverhardingen en betonvloeren
het aanbrengen van coating- en mortel materialen
het aanbrengen van vloeistofkeringen
het registreren van uren en gebruikte materialen

Functie eisen:
•
•
•
•
•
•
•

Mbo 2 richting techniek
In bezit van een geldig VCA certificaat
Beheersing van de Nederlandse taal
In bezit van een rijbewijs B/E
Klantgerichte instelling
Accuraat
Zelfstandig kunnen werken

Wat krijg je van ons?
•
•
•
•
•
•

Bus van de zaak
Vaste vakanties
Goede primaire en secundaire voorwaarden
Vrijheid en zelfstandigheid
Informele sfeer
Gelijkwaardigheid

De Van der Werff Groep is een moderne onderneming met totaaloplossingen op maat voor infra- en milieutechnische
projecten. Zowel onder als boven de grond: wij maken het helemaal. We zijn in 1976 begonnen als traditioneel grond-,
wegenbouwbedrijf, al snel kwam daar de waterbouwtak bij. In de begintijd hielden wij ons vooral bezig met het uitvoeren
van binnenstedelijke reconstructies, het aanleggen van riolering en de renovatie van kademuren. Maar in de afgelopen
twintig jaar hebben wij ons ontwikkeld tot een meer moderne onderneming, waarbij er ook meer aandacht kwam voor
milieutechniek en engineering. Een gevolg van een vraag vanuit de markt en onze drang om te innoveren. We steken
namelijk graag onze nek uit om vooruitstrevende plannen om te zetten in succesvolle projecten. Een recent voorbeeld
hiervan is het plaatsen van snellaadstations.

