Alkern is een onafhankelijke industriële groep met een sterke verankering in
Frankrijk en België, eigen productiesites en een 1000-tal medewerkers.
Onze core business is de productie van kwalitatieve prefab producten.
Alkern VOR Beton is de Belgische vestiging te Roeselare en staat in voor de productie en commercialisering van de
lokaal geproduceerde producten naar professionele gebruikers in 3 marktsegmenten: wegenbouw, ruwbouw en
omgevingswerken. Onze marktpositie hebben we verworven dankzij onze kwaliteitsproducten, een 70-tal collega’s
met vakkennis en een trouw klantenbestand. Op korte termijn zoeken wij een collega voor de site Roeselare:

HEFTRUCKCHAUFFEUR (m/v)
specialist ladingzekering

JOBSITUERING
Je komt terecht binnen het team van heftruckchauffeurs van Alkern VOR Beton te Roeselare. Je
bent verantwoordelijk voor het laden, lossen en stockeren van betonproducten met een heftruck
op onze productiesite. Zijn heftrucks jouw ding ? Dan is deze job jou op het lijf geschreven.

JOUW PROFIEL











Basisvereiste: je bent in het bezit van een geldig heftruckattest.
Optioneel beschik je ook over een rijbewijs ‘wiellader’.
Kennis van ladingzekering een groot pluspunt.
Veel ervaring is een voordeel maar geen must.
Nauwkeurigheid bij het stapelen en aandacht voor de veiligheid van elkeen tijdens de
werkzaamheden is een evidentie.
Ervaring in de betonsector is een meerwaarde maar geen noodzaak.
Een goede mentaliteit: inzet, leergierig en collegiaal.
Flexibiliteit: afhankelijk van de urgentie kan de opdracht of taak wijzigen. Uitzonderlijk, en in
overleg, kan gevraagd worden om het werkregime tijdelijk aan te passen.
Je beheerst de Nederlands taal, zowel mondeling als schriftelijk.
Kernwoorden: collegiaal, actiegericht, nauwkeurig & veiligheidsbewust.

ONS AANBOD









Een job met een voltijds contract in een ploegenstelsel.
Werkregime: tijdens de opleidingsperiode werk je in een dagregime. Na de opleiding schakel je
over naar een ploegregime dat aansluit bij de productietijden van de site of naar een
dagregime van 10 u per dag en 4 dagen per week.
Een gevarieerd pakket aan taken.
Een job met autonomie, ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid.
Opleiding of begeleiding binnen een informele werkomgeving.
Je krijgt een opleiding inzake ladingzekering en ruimte om jezelf hierin bij te scholen.
Een marktconform salaris.
Plaats van tewerkstelling: Beitem (Roeselare).

JOUW TAKEN ALS HEFTRUCKCHAUFFEUR
Voorbeelden van taken:








Laden en lossen met een heftruck voor het transport met vrachtwagens.
Betonproducten van productie naar de stocklocatie brengen met een heftruck.
Controle op netheid en orde op de werkvloer. Opkuisen maakt daar deel van uit 
Controleren van de documenten.
Schadecontrole van de stockproducten en doorgeven aan de verantwoordelijke.
Jouw taken als heftruckchauffeur bedragen gemiddeld 50% van de werktijden.
Je rapporteert aan de verantwoordelijke productie.

JOUW TAKEN BIJ CONTROLE LADINGZEKERING
Voorbeelden van taken:








Je bent het aanspreekpunt voor vrachtwagenchauffeurs i.v.m. ladingzekering.
Beslist bij twijfel of veilig geladen kan worden (met het transportmiddel).
Controleert periodiek tijdens het laden op de site en geladen vrachtwagens die op het punt
staan de site te verlaten.
Doet steekproeven op de geldigheid van documenten (vb keuringen, attesten, e.d. van
vrachtwagens) en de geldende veiligheidsregels op de site voor externe chauffeurs (vb.
PBM’s, rijrichtingen, e.d.).
Geeft bijstand in geval van herladen en herbinden van ladingen op de site.
Je rapporteert inzake ladingzekering aan de HSE-manager (veiligheid) en informeert de
logistiek verantwoordelijke in geval van problemen.
Jouw taken als specialist ladingzekering bedragen gemiddeld 50% van de werktijden.

Herken je jezelf in bovenstaande gevarieerde job en denk je een aanwinst te zijn voor ons team?
Dan gaan we graag met jou in gesprek, na ontvangst van jouw CV en motivatiebrief.

Alkern VOR Beton - ter attentie van Jan Frentz, Productiedirecteur.
Adres: Ieperseweg 112, B-8800 Roeselare of via e-mail: jan.frentz@alkern.be

