
Betontechnoloog Betoncentrale Twenthe BV 
 
Situatieschets 
Betoncentrale Twenthe BV is al meer dan 60 jaar producent van betonmortel in de 
regio Twente en de Achterhoek. Wegens uitbreiding van onze activiteiten zijn we  
voor de regio Achterhoek – Nederrijn op zoek naar een kandidaat voor de functie van 
betontechnoloog. In deze functie maak je deel uit van de centrale afdeling 
kwaliteitsdienst van het bedrijf. 
 
Functieomschrijving 
In de functie van betontechnoloog ben je mede verantwoordelijk voor de juiste 
kwaliteit van de betonmortel die wordt geleverd aan de klanten.  
Hierbij maken volgende taken onderdeel uit van de functie: 

- Controleren van grondstoffen voor onze producten, waaronder het uitvoeren 
van zeefanalysen van zand en grind. 

- Vaststellen en bijsturen van te produceren producten 
- Begeleiden en ondersteunen van het productieproces 
- Verrichten van reguliere laboratoriumwerkzaamheden en onderzoek  
- Adviseren van afnemers over de samenstellingen en verwerking van allerlei 

soorten beton, zowel in de ontwerpfase als in de uitvoeringsfase 
- Begeleiden van betonstorten op locatie  
- Registratie van kwaliteitscijfers en kalibratie van laboratoriumapparatuur.  

 

Functie-eisen 
• MBO+ / HBO werk- en denkniveau (voorkeur opleiding bouwkunde of civiele 

techniek) 
• Enkele jaren werkervaring in de bouw of betonmortelindustrie 
• Opleiding betontechnoloog is een pré of bereid zijn dit te halen 
• Goede beheersing van MS-Office pakket. 
• Een flexibele instelling 
• Diploma Basisveiligheid VCA is een pré 
• Goede sociale en communicatieve vaardigheden, klantgericht, proactief 
• In het bezit van rijbewijs B 
• Woonachting in de regio Doetinchem – Arnhem – Huissen. 

 

Interesse? 
Ben je enthousiast en beschik jij over genoemde functie-eisen? Mail dan je CV en 
motivatie naar onze afdeling Personeelszaken (pz@betoncentrale.nl). Voor meer 
informatie kun je ook telefonisch contact opnemen met ons hoofd van de afdeling 
kwaliteitsdienst, Henk ter Welle, 074-2493333. 
 
 
Meer informatie ? 
Voor nadere informatie over o.a. ons bedrijf verwijzen we je naar onze internetsite 
www.betoncentrale.nl of www.agar.nl. 


