
Betonstorter 
Samen werken aan een mooi product? Dat doe je bij Bisoton. Wij zijn één van de grootste 

producenten van prefab betonwanden in Nederland. Onze wanden zie je in stallen, woningbouw, 

fabrieken, kantoren en opslagruimtes in Nederland en ver daarbuiten. We zijn een ambitieus en 

snelgroeiend bedrijf en daarom op zoek naar jou! 

 

Wat ga jij doen als Betonstorter? 

Als betonstorter ben je verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van de juiste mortels op basis 

van de stortrondes. Daarbij zorg je natuurlijk dat het mengsel juist in de mal gestort wordt. De 

productietekening en planning zijn jouw basis voor het uitvoeren van je werkzaamheden. Jij 

zorgt voor een goede doorstroom van de tafels. Daarnaast zorg je er natuurlijk voor dat jouw 

werkplek en de betoncentrale goed schoon blijven. 

 

Wat neem je mee als Betonstorter? 

• MBO werk- en denkniveau 

• Afgeronde cursus BBA is een pré  

• Minimaal 2 jaar werkervaring in de betonsector 

• Je bent niet bang om je handen vies te maken 

• Je hebt een goede portie werklust 

• Je vindt uitdaging in de combinatie van leveren van kwaliteit en het produceren 

meters/aantallen  

 

Wat bieden wij? 

• Een dynamische werkplek waar collegialiteit en samenwerken centraal staat 

• Kernwaarden als vitaliteit, transparantie en duurzaamheid   

• Ervaren en gedreven collega’s die ontzettend informeel zijn  

• Een arbeidsvoorwaardenpakket met o.a. een marktconform salaris, 8% vakantiegeld, 25 

vakantiedagen op basis van een fulltime aanstelling, reiskostenvergoeding en een goede 

pensioenregeling 

• Een functie voor 40 uur per week in een tweeploegendienst 

• Een jaarcontract met uitzicht op vast 

 

Is de rol van Betonstorter op jouw lijf geschreven? 

Stuur dan je cv en motivatie naar HR@bisoton.nl! Als we denken dat je een goede match bent 

dan nodigen wij je uit voor een kennismaking en het drinken van een lekkere kop koffie.  
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Heb je nog vragen? 

Neem dan contact op met HR door te bellen naar 0318-300070 of door een mail te sturen naar 

HR@bisoton.nl  
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