
 

 

 
 
 

 

Plaatser schuimbeton 

 
Defraeye Bob is sinds 1987 dé referentie in chape- en isolatiewerken in West -en Oost-Vlaanderen.  
Defraeye Bob staat al jaren bekend voor zijn kwaliteit en service. Op dit ogenblik zijn wij op zoek naar een 
isolatiewerker, specifiek voor het spuiten van schuimbeton (polyurethaan). 
 
Als plaatser van schuimbeton ga je aan de slag op onze werven en zorg je voor een vakkundige 
schuimbetonafwerking. Je gaat voor een kwalitatief hoogstaande afwerking en draagt zo bij aan onze goeie 
reputatie.  
 
FUNCTIEOMSCHRIJVING 

• ’s Morgens ben je vroeg uit de veren om vanuit ons depot in Diksmuide naar één van de werven in West- 
of Oost-Vlaanderen te vertrekken. 

• Ter plaatse ga je aan de slag met de pomp voor het plaatsen van het schuimbeton. 
• Samen met een collega strijk je de schuimbeton glad voor een perfecte afwerking. 

 
PROFIEL 

• Je beschikt over een rijbewijs B. Rijbewijs CE is een grote meerwaarde. 
• Je hebt ervaring met de plaatsing van isolatie en bij voorkeur polyurethaan.  
• Je hebt een scherp oog voor kwaliteit en streeft altijd naar de perfecte afwerking. 
• Je bent handig met de spuitpomp en je hebt een vlotte werkmethodiek.  

 
AANBOD 

• We bieden je een interessant verloningspakket. 
• Een fulltime job met engagement op de lange termijn. 
• Je kan rekenen op een interne opleidingsperiode. 

 
 
Ben jij zo iemand of ken jij zo iemand? Laat dan zeker van je horen of breng ons in contact met het talent 
dat jij kent! 
 
Waar kom je terecht? 
 
In een innoverend familiaal bedrijf met stevige roots, waarbinnen de jongste generatie zichzelf onderscheidt met 
digitalisatieprojecten.Wil je zien hoe het er aan toegaat? Bekijk alvast onze koer en de werven.  
https://youtu.be/nmr2sZQV1gM 
 
We kijken ernaar uit om jou te ontmoeten! Ben je geïnteresseerd in deze functie of heb je nog vragen?  
Contacteer gerust Hendrik Defraeye via hendrik@defraeyebob.be 
 


