
 

 

 

REDSUN produceert In haar ultramoderne productiefaciliteit in het Duitse Kevelaer betonproducten voor toepassing in de tuin of 

openbare ruimte. Met een oppervlakte van 38 hectare is dit een van de grootste productie- en opslagfaciliteiten van Europa. 

Dagelijks worden zo’n 15.000 m2 betonproducten geproduceerd. Het gaat dan om onder meer sierbestrating, projectbestrating, 

siertegels, opsluitbanden, traptreden alsook om decoratieve producten als palissades en constructieve producten als 

bouwblokken.  

REDSUN draagt kwaliteit hoog in haar vaandel.  Onze productieprocessen zijn ontworpen op basis van de kwalitatieve 

eigenschappen die van onze Betonproducten worden verwacht. Om onze kwaliteitsstandaarden te waarborgen hechten we veel 

waarde aan procesbeheersing. Procesbeheersing omvat alle maatregelen die nodig zijn ervoor te zorgen dat onze producten aan 

de kwaliteitseisen voldoen. In deze uitdagende productieomgeving ga jij als Betontechnoloog een belangrijke rol vervullen. Een 

rol die gekenmerkt wordt door enerzijds ontwikkeling en anderzijds beheersing van kwaliteitsprocessen. 

B E T O N T E C H N O L O O G (m/v) 
die met zijn/haar expertise en daadkracht ons team in Kevelaer (Duitsland) komt versterken 

Wat ga je doen? 

In deze uitdagende functie ben je verantwoordelijk 

waarborgen van de kwaliteit van de betonmengsels en de 

betonproducten. Je draagt actief bij aan een optimale prijs-

kwaliteitsverhouding en je adviseert over mogelijke 

verbeteringen van betonrecepturen en optimalisatie van 

productieprocessen. 

Je ontwikkelt en beheert betonrecepturen en geeft vorm en 

inhoud aan de kwaliteits- en certificeringsprocessen. Je bent in 

staat zelfstandig recepturen samen te stellen en advies te 

geven over het realiseren van de gewenste technische en 

optische eigenschappen.  

Bij de afhandeling van klantenklachten vervul je de rol van 

materiaaldeskundige, waarbij je reclamaties ter plaatse 

beoordeelt en verslag uitbrengt over oorzaak en gevolg.  

Je ondersteunt de Laborant bij het organiseren en de 

technisch inhoudelijke uitvoering van de werkzaamheden (het 

controleren en beproeven van inkomende grondstoffen, het 

uitvoeren van controles op toeslagmaterialen en hulpstoffen, 

het nemen van monsters en uitvoeren van 

laboratoriumproeven, het toetsen van testresultaten aan de 

producteisen en certificatienormen. 

Samenwerken 
Je werkt natuurlijk nauw samen de betonlaborant maar ook  

met de twee Productiemanagers van de 5 betonfabrieken. Je 

staat in nauw contact met de Persmachinisten, de 

Verkoopafdelingen en de Afdeling Inkoop. Je externe 

contacten bestaan uit onder meer klanten, leveranciers en 

certificeringsinstellingen. 

Je hebt zitting in verschillende overlegvormen. Zoals het 

BetonInnovatieTeam (BIT) en het Productie- & 

Verkoopoverleg (ProVer).  

Wat verwachten we van je kennen, hunnen en willen? 

Je hebt de opleiding Betontechnoloog BV, of een 

gelijkwaardige opleiding, succesvol afgerond. Je beschikt over 

een uitstekende materiaal- en productkennis en beheerst 

statistische rapportagetechnieken en -methoden. 

Rekenprogramma’s als MS-Excel kennen voor jou geen 

geheimen. 

In contacten met externe partijen ben je doortastend en stel 

je jezelf correct en zakelijk op. Intern zoek je actief naar 

samenwerking en enthousiasmeer je eenieder actief mee te 

gaan in je streven naar continue verbetering. Je weet mensen 

te overtuigen en gaat een beetje weerstand niet uit de weg. Je 

weet uit ervaring dat er tijd en draagvlak voor nodig is om 

dingen voor elkaar te krijgen.  

Voldoe je strikt genomen niet aan de opleidingseisen, maar 

weet je dit gemis te compenseren met een aansprekend 

kennen en kunnen op andere relevante terreinen, schroom 

dan niet om toch te solliciteren. We zullen je de mogelijkheid 

bieden om -waar nodig - je kennis te verruimen en te 

verdiepen.  

Hoe maken wij je blij? 

Als beton en technologie je passie is, als je innovatief bent en 

je er bekoring in vindt om in samenwerking met anderen 

stappen vooruit te maken, dan is deze functie op je lijf 

geschreven. Je komt te werken in dynamisch en succesvol 

bedrijf dat inmiddels zo’n 400 medewerkers telt, maar nog 

altijd de sfeer van het kleine familiebedrijf van weleer 

uitademt. Je kunt rekenen op een vaste aanstelling in een 

uitdagende, inhoudelijk zeer gevarieerde functie in een 

internationale omgeving met veel ruimte voor eigen inbreng. 

We bieden je een aantrekkelijk salaris met aanvullend onder 

meer een auto van de zaak of, wanneer je dat meer op prijs 

zou stellen, een passende reiskostenvergoeding. Ook een 

laptop en mobiele telefoon behoren tot je standaard 

uitrusting. 

Hebben we je interesse gewekt?  

Stuur dan je sollicitatie met curriculum vitae naar REDSUN, Postfach 1262, D-47612 Kevelaer, Duitsland, t.a.v. Henri Kleij 

(Manager P&O) . Je kunt ook e-mailen naar h.kleij@redsun.eu of online solliciteren op redsun.eu/stellenmarkt 

mailto:h.kleij@redsun.eu
http://redsun.eu/stellenmarkt

