
(Voorman) Betonreparateur (GMB Services) 

 

GMB is een betrouwbaar en professioneel familiebedrijf. We richten ons vanuit vakkennis op 
geïntegreerde, multidisciplinaire projecten, service- en exploitatie activiteiten. Onze kennis 
op het gebied van water, energie en grondstoffen is onderscheidend. Wij werken samen, 
denken mee en richten onze talenten op de behoefte van klanten en omgeving. Ambities, 
relaties en innovatieve oplossingen zijn gericht op duurzaamheid. 

Het cluster GMB Services BV onderscheidt zich in de markt als een multi-technische 
organisatie. Wij onderhouden complete afvalwater- en drinkwaterinstallaties. Met ongeveer 
50 gekwalificeerde medewerkers voeren wij onderhouds- en renovatiewerken uit aan 
zuiverings- en pompinstallaties op het gebied van werktuigbouwkunde, elektro-, beton- en 
milieutechniek. 

Onze opdrachtgevers zijn vooral drinkwaterbedrijven, waterschappen en industrie. 
Wij ontzorgen onze opdrachtgevers door een totaaloplossing te bieden. Dat is niet alleen 
gemakkelijk, het is ook efficiënt. 

De afdeling Betontechniek van GMB Services wil het team graag uitbreiden met een fulltime 

(Voorman) Betonreparateur m/v 
  

Taken en verantwoordelijkheden 

De taken en verantwoordelijkheden bestaan onder meer uit: 

• Handmatig repareren van betonschades 
• Betonspuiten 
• Injecteren van scheuren 
• Aanbrengen van beschermlagen op beton 
• Uitvoeren van conserveringswerkzaamheden 
• Bekijken en beoordelen van alternatieve oplossingen 
• Begeleiden van leerling-/ aankomend betonreparateurs 
• Actief toepassen van de voorschriften op het gebied van veilig werken, arbo en 

milieu 

Profiel 

Je beschikt over een afgeronde opleiding LSVB Betonreparateur niveau 2 of niveau 3 en hebt 
minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie. Daarnaast beschik je over het VCA-
certificaat en rijbewijs B(/E). De werkzaamheden worden vaak uitgevoerd bij (drink)water 
gerelateerde bedrijven. Volgens de hygiëne- en veiligheidsregels werken is op zulke locaties 
een must. Omdat je vaak alleen met een collega op de werklocatie bent, wordt er veel 



zelfstandigheid van je verwacht en voel je je verantwoordelijk voor jouw project, het 
materieel en natuurlijk je collega’s. 

Het is een grote pré als je woonachtig bent in ‘de Randstad’.   

Wij bieden 

Een uitdagende functie op afwisselende projecten en werklocaties. Je komt te werken in een 
dynamisch en innovatief familiebedrijf met praktisch ingestelde en betrokken medewerkers. 
Behalve een marktconforme beloning bieden we eveneens uitstekende secundaire 
arbeidsvoorwaarden zoals opleidingsfaciliteiten en diverse persoonsgebonden 
verzekeringen. 

Geïnteresseerd? 

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Erwin Burgers 
(projectleider betontechniek) via (T) 088 - 8854000. 

Solliciteren? Mail je sollicitatiebrief met CV naar Afdeling HRM via vacature@gmb.eu. 
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