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Organisatiecontext
De functie Allround betonbewerker komt voor in multifunctionele onderhoudsbedrijven en in gespecialiseerde
betonreparatiebedrijven. Naast betonrenovatie behoren het injecteren, het aanbrengen van dakcoatings en het
aanleggen van kunststof vloeren tot het werkgebied van de betonapplicatie.
De Allround betonbewerker werkt op basis van werkopdrachten, waarbij hij/zij de precieze aanpak en
uitvoeringswijze ter plekke zelf beoordeelt en kan aanpassen.
Toezicht vindt plaats op afstand, de functiehouder schakelt zelf de voorman of uitvoerder in bij twijfels over de
te volgen werkwijze. De functiehouder verzorgt zelf de afstemming van zijn werkzaamheden met de
opdrachtgever (gebruiker van het pand, dan wel de vertegenwoordiger van de aannemer op de bouwplaats).
De Allround betonbewerker kan de werkzaamheden begeleiden van één of twee medewerkers (schilders,
betonbewerkers, hulpkrachten), die voor de uitvoering van de werkopdracht aan hem/haar zijn toegevoegd.
Nadruk in de functie ligt op het zelfstandig voorbereiden en uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden op
het gebied van de betonreparatie, het aanbrengen van dakcoatings en het aanleggen van (kunststof)vloeren.
Het efficiënt omgaan met relatief dure materialen is een belangrijk aandachtspunt in de functie.
Doel van de functie
U bent als Allround betonbewerker verantwoordelijk voor het opleveren van duurzame en doelmatige
betonconstructies volgens afgesproken specificaties. U werkt volgens de instructies en werkmethoden van het
bedrijf.
Resultaatgebieden
Adviezen
Ondergrondkwaliteit
Herstelde
betonconstructies
Eindbewerkingen
Totaalservice
Werkinstructies
Productie informatie

Bepaalt de meest doelgerichte, technische aanpak van het werk. Beoordeelt, in geval
van een gegeven plan van aanpak, de geschiktheid van het plan van aanpak op grond
van de situatie ter plekke en adviseert de leidinggevende waar nodig.
Beoordeelt de eigenschappen van de ondergrond op risico’s voor aantasting van het
aan te brengen beton en signaleert en meldt mogelijke kwaliteitsproblemen.
Bepaalt waar de aangetaste zones zich bevinden en kapt beschadigd beton af.
Beoordeelt of wapeningsstaven vervangen of verstevigd moeten worden. Repareert
het beton, zodat een maximale kwaliteit en levensduur van de constructie wordt
gewaarborgd.
Herstelt betonconstructies in de oorspronkelijke vorm en benadert hierbij zoveel
mogelijk de oorspronkelijke oppervlakteruwheid en tint, zodat wordt voldaan aan
opleveringsafspraken.
Legt (kunststof) vloeren aan en brengt coatings aan met het oog op het gewenste
niveau van bescherming en verfraaiing van betonconstructies.
Geeft instructies en handreikingen aan collega's, rekening houdend met het
prestatieniveau en een passende manier van communiceren.
Verzamelt en registreert productiecijfers (manuren, materialen, meer-/minderwerk).
Levert (interne) rapportages en eindkeuringsrapporten, rekening houdend met de
facturering van werkzaamheden aan klanten en de interne informatiedoeleinden.

Deskundigheid
Kennis van betonbewerking op MBO niveau (MBO 3).
Kennis van alle relevante betonbewerkingstechnieken en kennis van wet en regelgeving over milieu en
veiligheid.
Kennis van instructies en werkmethoden van het bedrijf.
Sociale vaardigheid om effectief met klanten en collega’s te communiceren.
Uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van rapportages.
Manuele vaardigheid voor
het uitvoeren
van betonbewerkingen.
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Bezwarende werkomstandigheden
Fysiek risico door het tillen van zware voorwerpen, het werken in een inspannende houding, het hanteren van
chemische producten, het inademen van vuil en stof en het werken in een risicovolle werkomgeving. Hinder
door het werken onder uiteenlopende weersomstandigheden.
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