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voert haar werkzaamheden landelijk uit vanuit meerdere vestigingen en locaties. Naast de verhuur van 
betonpompen zijn wij leverancier van isolerende schuimbetonvloeren en vloeispecie werkvloeren. Voor 
het verpompen van beton en het leveren van de overige producten beschikken wij over een omvangrijk 
machinepark van beton- en speciepompen. Zie onze website: https://www.nijwapompen.nl/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor het bedienen van onze aanhangerpompen, giekpompen en ter ondersteuning van onze  schuim-
betonactiviteiten zijn wij op zoek naar  
 

meerdere (aankomende) betonpompmachinisten 
 
Houd je van afwisseling, werk je graag in de buitenlucht en heb je ervaring of affiniteit met techniek, 
vrachtwagens of landbouwvoertuigen? Dan ben jij de persoon die wij zoeken! 
 
De taak van onze betonpompmachinisten is het rijden, bedienen en onderhouden van onze (mobiele) 
betonpompen. Samen met je collega’s ben je het visitekaartje van de onderneming. Afhankelijk van je 
kennis en ervaring bepalen we samen op welk materieelstuk jij het best tot je recht komt. Het is ook 
mogelijk dat we je op meerdere disciplines in gaan zetten. 
 
Dit ben jij: 

 Je hebt affiniteit met de bouw 

 Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift 

 Je bent flexibel qua werktijden 

 Je bent woonachtig in Oost, West of Midden NL 

 Je hebt een praktische, stressbestendige en oplossingsgerichte instelling 

 Je bent bij voorkeur in bezit van rijbewijs B, C en chauffeursdiploma 

 Rijbewijs categorie E en certificaat basisveiligheid (VCA) zijn eveneens gewenst. 
 
Wat bieden wij jou? 
Een interessante functie met veel verantwoordelijkheid. Je arbeidsvoorwaarden zijn marktconform en 
gebaseerd op je kennis en ervaring. Je standplaats bepalen we in overleg. 
 
 
Heb je geen ervaring maar lijkt de functie jou wel interessant? Ook dan nodigen we je uit te solliciteren 
want we leiden intern ook nieuwe machinisten op. Wil je meer weten over de inhoud van de functie of 
twijfel je of je aan de eisen voldoet? Neem dan contact op met Ben Rodenhuis, directeur (06) 12 80 06 
07. Of reageer naar pz@betoncentrale.nl 
 
 
Nijwa maakt onderdeel uit van AGAR Holding, een groep van bedrijven actief in de beton, 
betongerelateerde producten en diensten.  AGAR is begin 2022 door MT/Sprout uitgeroepen tot het 
beste maakbedrijf van Nederland. Dit betekent dat wij een zeer stabiel en financieel sterk bedrijf zijn. Bij 
geschiktheid kun jij daar onderdeel van uitmaken!  Zie ook https://www.agar.nl/ 
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