
Onderdeel uitmaken van een gedreven team, 
je technische kennis inzetten én werken in de 
buitenlucht op een fantastische plek in Nederland: 
het havengebied van Amsterdam. Als dat je aanspreekt, 
dan is een baan bij K3DEME iets voor jou!

Wij zijn op zoek naar een Operator (40 uur)

Over K3DEME
K3DEME is een samenwerkingsverband tussen 
grondstoffenwinnaar K3Delta en het Belgische DEME. 
K3DEME wint zeegrind op de Noordzee en verwerkt dit 
in Amsterdam tot verschillende soorten zand en grind. 
Deze halffabricaten worden vervolgens klantspecifiek 
gemengd tot een eindproduct voor onder andere de 
bouwsector. Het zand en grind wordt per schip of 
vrachtwagen geleverd aan klanten.

Werkzaamheden

Als operator ben je verantwoordelijk voor het 
bedienen en onderhouden van de zand- en 
grindclassificeerinstallatie. Je zorgt ervoor dat de 
juiste kwaliteit en hoeveelheid zand en grind wordt 
verwerkt door de installatie. Daarbij hou je continu 
de kwaliteit van het zand en grind in de gaten en 
monitor je het slibproces. 
 
Eventueel voer je samen met een monteur 
reparaties uit. Er wordt in een tweeploegen- 
systeem gewerkt tussen 7.00 uur en 22.00 uur.

www.k3delta.nl •  www.deme-group.com

OPEN DAG 20 FEBRUARI 15.00 - 19.00 UUR



Wij verwachten dat je
• een technische achtergrond hebt;
• in staat bent om zelfstandig (kleine) 

reparatiewerkzaamheden te verrichten;
• beschikt over een aanpakkersmentaliteit;
• gewend bent te werken in een omgeving waar de 

nodige flexibiliteit wordt gevraagd;
• in een ploegenrooster wilt werken.

Kennis van hydrauliek en pneumatiek zijn een pre.

Wil je meer weten over de functie of de organisatie? 
Dan kun je contact opnemen met Paul van Hoeven 
(P&O) via telefoonnummer 06 54 66 33 37 of via 
p.vanhoeven@k3.nl. 

Op donderdag 20 februari houden we een open 
dag. Tussen 15.00 en 19.00 uur ben je van harte 
welkom bij K3DEME aan de Amerikahavenweg 36 
in Amsterdam. We gaan dan graag met je in  
gesprek over de mogelijkheden!

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie 
wordt niet op prijs gesteld.

Meer weten?

Wij bieden

•  een informele en prettige werksfeer;
• ruime mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen;
• een goede pensioenvoorziening.
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