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Organisatiecontext
De functie Betonbewerker 1 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 Betonbewerker 1 werkt altijd
samen met een ervaren betonbewerker en volgt diens aanwijzingen. Hij/zij ontvangt gedetailleerde
werkopdrachten en instructies (tot op handelingniveau) en staat permanent onder toezicht. Nadruk in de
functie ligt op het verrichten van assisterende en ondersteunende werkzaamheden zoals het voorbewerken
van oppervlakken c.q. objecten en het aanmaken en gebruiksklaar maken van de te verwerken materialen.
Doel van de functie
U bent als Betonbewerker 1 verantwoordelijk voor het gereedmaken van de werkomgeving en het zodanig
voorbewerken van ondergronden dat beton gestort of bewerkt kan worden. U werkt volgens de instructies en
werkmethoden van het bedrijf.

Resultaatgebieden
Ondergrondkwaliteit
Gebruiksklare
materialen
Hulpmiddelen
Hulpconstructies
Productiegegevens

Verwijdert oude betonconstructies zonder oneffenheden. Bewerkt oppervlakken
zodanig voor, dat risico's voor aantasting van nieuw aan te brengen beton minimaal
zijn.
Maakt materiaal gebruiksklaar, rekening houdend met de materiaaleigenschappen en
kosten bij verspilling van materiaal.
Voert materialen, gereedschappen en afval aan en af. Onderhoudt gereedschappen
zodanig, dat deze goed bruikbaar zijn.
Assisteert bij het opbouwen en afbreken van klim- en steigerwerk.
Levert ingevulde werkbriefjes tijdig in, rekening houdend met het belang van de
facturering van werkzaamheden aan klanten.

Deskundigheid
Kennis van betonbewerking op MBO niveau (MBO 1).
Kennis van basistechnieken betonbewerking en kennis van wet- en regelgeving over milieu en veiligheid.
Kennis van instructies en werkmethoden van het bedrijf.
Sociale vaardigheid voor het samenwerken met collega's.
Uitdrukkingsvaardigheid voor het invullen van de urenregistratie.
Manuele vaardigheid voor het uitvoeren van betonbewerkingen.
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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