
 

  Zone Waas 3338 

  B9100 Sint-Niklaas  

 

  BAG-MacBen werft aan voor Betonadvies Gijko. 

               www.betonadvies.be  

               www.bagmacben.be  

                                  We kijken uit naar een gemotiveerde collega (m/v) 

 

Projectleider Betondiagnose 
 

Je functie: 

 

Als betondiagnosticus namens Betonadvies Gijko word je verantwoordelijk voor : 

• Coördinatie van diverse projecten gericht op betondiagnose in ons land, jij bent zelf specialist 

in niet destructief onderzoek en stuurt onze onderaannemer aan bij het destructief 

onderzoek 

• Uitvoering van de metingen maken deel uit van de job 

• Verzamelen/interpreteren van de meetresultaten 

• Uitvoering/opvolging van de labometingen, verwerken van de meetresultaten 

• Rapportering: interpretatie van je bevindingen, opmaak van rapporten met advies van naar 

duurzaam herstel toe 

 

Als betontechnoloog namens BAG-MacBen: 

• Ondersteun je de promotie van betonmonitoring bij diverse klanten 

• Je kan onderzoek uitvoeren op beton in het labo / op de werf / op de betoncentrale 

• Je maakt zelf de rapporten op volgens de vooropgestelde procedures en instructies 

 

Als ingenieur ben je in staat om: 

• De nationale en internationale normen en standaarden te respecteren 

• De procedures te interpreteren, uit te breiden en bij te sturen in nauw overleg met de 

overige collega’s.  

 

Je profiel: 

 

• Je bent een gedreven technische kracht op masterniveau die  

de structuren van gebouwen beheerst en thuis is op het vlak van 

Betontechnologie en die in het examen Betondiagnostiek van de Universiteit 

Gent geslaagd is of zal slagen 

• Je hebt ervaring in de bouwsector en bouwstructuren 

• Je bent vertrouwd met procedures, rapporten, bestekken, voorschriften en 

lastenboeken 

• Je hebt een zeer goede kennis van het Frans en Nederlands is belangrijk alsook 

een vlotte kennis van het Engels 

• Je dient in het bezit te zijn van een rijbewijs B 

 

Ons aanbod: 

 

Een dynamische KMO met ruime groeiverwachtingen waar je veel autonomie krijgt om 

jezelf te ontplooien. Een goede omkadering wordt voorzien. 

Je ontvangt een competitief loon dat wordt aangevuld met een bedrijfswagen, gsm, 

extralegale voordelen en 10 ADV dagen. 

 

 

BAG-MacBen en Betonadvies Gijko zijn trotse partners van de ambitieuze Ricaro groep 


