ResourceFull is op zoek naar een gemotiveerde collega om het team te
ondersteunen in de grootste uitdaging van onze tijd: klimaatverandering.
Het bedrijf:
Bij ResourceFull werken we er hard aan om duurzame beton technologieën op de markt te brengen.
ResourceFull is een groeiende startup met expertise in de opwaardering van metallurgische en
mijnbouw afval/bijproducten in bouwtoepassingen. Dit doen we door deze stromen om te zetten in
mineralen die geschikt zijn voor de productie van de volgende generatie beton. Door een
cementalternatief aan te bieden op basis van het gebruik van secundaire stromen, elimineren we de
afhankelijkheid van primaire grondstoffen en bieden we een veel ecologischer alternatief aan de
bouwsector.
We zijn een team, maar ook een familie die groot droomt, snel itereert en streeft naar een groenere
toekomst.
Functie: labo technieker
Jij wordt het nieuwe gezicht in ons betonlaboratorium te Houthalen. Je gaat fysiek werk verrichten,
vuil worden in het lab, maar helpt ons ook op locatie met onze klanten. Wij kunnen je beloven dat je
als onderdeel van deze compacte startup een uitdagende en gevarieerde functie hebt, maar bovenal
zul je een steeds groeiende liefde voor beton ontwikkelen.
De mix van werk omvat:
Praktisch labo werk met cement, zand en beton
Voorbereiding van materialen (vermalen, drogen, wegen …)
Correcte voorbereiding en beproeving van mortel/beton volgens internationale normen
Sterkte- en duurzaamheidstesten
Digitalisatie testresultaten
Onderhoud van de labo toestellen
Onderhoud van de werkvloer
Toezicht op orde en netheid van de werkvloer en de machines
Assisteren op locatie

Het profiel naar waar we zoeken:
Kwalificatie,
•
kennis
en •
ervaring
Vaardigheden •
•

Persoonlijke
attributen

•
•
•
•
•
•
•

Essentieel
Middelbaar diploma
Handy man/vrouw

•
•
•
het •

Spreekvaardigheid
in
Nederlands
Basis spreekvaardigheid in het
Engels
Teamspeler en teambuilder
Zelf-motiverend
Creatief
Rijbewijs B
•
Trots op je werk
Interesse voor innovatie
Veilig en gefocust werken

Wenselijk
Technisch
diploma
(elektriciteit,
mechanica…)
Ervaring in labo omgeving
Kennis van bouwmaterialen
Basis kennis in Microsoft Office; Word
en Excel

Rijbewijs BE en/of C

Wat we je bieden:
Je wordt deel van een flexibele, jonge en enthousiaste groep mensen. Je krijgt de kans om de toekomst
van nieuwe duurzame, CO2-arme betontechnologieën te helpen vormgeven. Je krijgt de kans om een
flexibele set vaardigheden op te bouwen door aangereikte cursussen en trainingen door het bedrijf. Je
draagt verantwoordelijkheid, krijgt ruimte om te groeien en het vermogen om te werken aan een
schema dat past bij je familie, vrienden en activiteiten.
Praktisch
Betreft een voltijds contract met voorziene start op 01/09/2021 (bespreekbaar).
Sollicitatiemomenten:
•
•

02/08 van 09:00 – 12:00
23/08 van 09:00 – 12:00

Klinkt goed?
Contacteer ons via: wouter.crijns@resourcefull.eu

