
 
 Specialist in Kathodische bescherming 
 
CARE 4 CONCRETE.NL zoekt per direct een enthousiaste 

 
Monteur Kathodische bescherming  
 
Vind jij het ook een uitdaging om te zorgen dat bestaande (beton) constructies een langere 
levensduur te geven en zo bij te dragen aan de duurzaamheid? 
Kathodische bescherming (KB) draagt hier zeker aan bij! 
 
Wat ga je doen? 
Als monteur Kathodische Bescherming ben jij onmisbaar tijdens de uitvoering van de projecten die 
we door de Benelux uitvoering.   
Je zorgt ervoor dat de juiste materialen op de juiste locatie worden aangebracht en in de schakelunit 
aangesloten. 
Daarnaast verricht je metingen voor- tijdens en na de werkzaamheden over het functioneren van de 
KB-installatie. Samen met het team ben je verantwoordelijk voor:  

 

• De planning en het maken van heldere werkafspraken 

• De inzichtelijk hebben van het proces 

• Het leveren van de kwaliteit die onze klanten van ons verwachten 
 
Wie zoeken wij? 
 
Wij zoeken een vakman of -vrouw met goede sociale en communicatieve vaardigheden. Jij zorgt 
ervoor dat je collega's net als jij voor het maximale resultaat gaan. Je loopt voorop, draagt jouw 
enthousiasme over aan de rest en laat zien dat je een echte teamspeler bent.  
Daarnaast heb je een diploma MBO-4 Electrotechniek en/of de nodige kennis en ervaring die je naar 
dit niveau hebben gebracht.   
Je bent goed in het lezen van soms complexe tekeningen. Samenwerken is voor jou vanzelfsprekend, 
maar je weet ook zelfstandig je weg te vinden. Je bent flexibel, zelfverzekerd en schiet niet in de 
stress van een tegenvaller of een keertje wat langer doorwerken. Je bent in het bezit van een 
rijbewijs B (BE is pre) en een geldig VCA VOL-certificaat. 
 
Wat bieden wij jou? 
 
Care 4 Concrete.nl uit Stadskanaal is door de hele Benelux een bekende naam voor het Leveren, 
installeren en onderhouden van kathodische beschermen van beton- en metselwerk en 
staalconstructies. Dat doen we al jaren, we zijn er goed in en we bovenal hebben we echt een passie 
voor ons vak. Doordat onze klanten ons weten te waarderen zijn we nog altijd aan het groeien en 
daarom zoeken wij iemand die ons helpt onze ambities waar te maken.  
Je maakt direct deel uit van een ambitieus en betrokken bedrijf. Wij helpen jou met je eigen groei, 
bijvoorbeeld door de nodige certificaten te behalen of door een relevante opleiding te volgen.  
Daarnaast bieden wij: 

• Een goed salaris met goede arbeidsvoorwaarden, passend bij jouw ervaring en inbreng 

• Afwisselende werkzaamheden 

• Een leuke werksfeer en een zeer afwisselende werkomgeving 

• Goed gereedschap om mee te werken 
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• Werkzaamheden door de hele BeNeLux 
 
Geïnteresseerd?  
Je sollicitatie zien we graag tegemoet. Mail naar info@care4concrete.nl , t.a.v. Jan Leggedoor.  
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