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“Kom niet bij ons werken als
je enkel een loonbrief wil”
GROBBENDONK Anders Beton – Grobeton, dé referentie op vlak van hoogwaardige betonvloeren voor de agrarische sector, is een werkgever met het hart op de juiste plaats. Door een
aangename werksfeer te creëren, komen de medewerkers graag naar het werk. Dat is niet alleen
aanstekelijk, het is ook goed voor het bedrijf.
Q

“We zijn een typisch familiebedrijf
met roots in de Kempen. Er heerst
hier een no-nonsense werkmentaliteit met weinig bureaucratie en
een constante drang om de processen te verbeteren,” zegt algemeen directeur Dominique van
der Velden. “We leveren onze producten seizoensgebonden, maar
omdat we beschikken over voldoende opslagterrein kunnen we
op grote schaal voorraad aanleggen en dat zorgt voor een maximale werkzekerheid en continuiteit. Afgelopen jaren namen we
enkele concurrenten over, waarvan we de productie in België
centraliseerden. Op die manier
konden we ons rendement verbeteren en nog betere werkomstandigheden bieden.”
INNOVATIEVE AANPAK
Elk bedrijf dat zichzelf respecteert
zal blijven sleutelen aan verbetering en steeds weer anticiperen op
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aan een verdere verhoging van
onze productiecapaciteit. Uiteraard blijven we trouw aan die
waarden waarmee we bekend

“WIJ VERWACHTEN VAN ONZE
MEDEWERKERS DAT ZIJ ELKE DAG
MET PLEZIER NAAR HET WERK
KOMEN EN HET BESTE VAN
ZICHZELF GEVEN”
nieuwe marktbehoeften. Zo ook
bij Anders Beton. “Momenteel
werken wij aan de opstart van een
afdeling zelfverdichtend beton en

werden. We blijven een goede
service geven, alsook betrouwbare, toegankelijke en innovatieve
producten hoog in het vaandel

JOBS
Hardwerkende handen gevraagd
Bij Anders Beton zijn er vooral
openstaande vacatures in de
fabriek: handlangers, productiemedewerkers, operators en
heftruckchauffeurs.
Onze fabriek draait op arbeiders.
We zijn vooral op zoek naar mensen
die de handen uit de mouwen
willen steken. Op kantoor zijn
slechts enkele jobs voorhanden.
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dragen. De drang om excellente
producten en service te bieden
blijft groot.”
WERKEN BIJ GROBETON
Wie bij Grobeton werkt komt terecht in een team waarin iedere
werknemer belangrijk is. “Wij verwachten van onze medewerkers
dat zij elke dag met plezier naar
het werk komen en het beste van
zichzelf geven. Aandacht voor details en mogelijke verbeteringen
zijn voor ons cruciaal. Een achtergrond met de landbouwsector is
natuurlijk een pluspunt.” De leden
van de directie dirigeren niet vanuit een ivoren toren. Ze houden
korte lijnen met de fabriek en voeren moeilijke gesprekken zelf.
“Kom niet bij ons werken als je
enkel een loonbrief wil.”

Anders Beton – Grobeton werkt
met een standaard werkweek van
39 uur per week. Betonarbeiders
werken in een wekelijks roterend
régime van ploegenshiften (vroege en late).
“Wanneer het druk is bestaat de
mogelijkheid om twee zaterdagen per maand extra uren te presteren. Arbeiders hebben keuze uit
diverse jobs, deels in ploegenshiften en deels in dag shiften, waarbij
de start- en einduren beperkt variëren.”
AB – Grobeton houdt er een
transparant loonbeleid op na. “Er
worden hier bovengemiddelde
lonen betaald en er zijn doorgroeimogelijkheden. Tijdig op het
werk komen is erg belangrijk,
vooral voor de collega’s. Er zijn
extra premies als beloning.”

FAMILIEBEDRIJF

Anders Beton is een familiebedrijf dat al sinds 1964 actief
is. Grobeton, de grootste
betonfabriek van Anders Beton, ging in 1999 uit de startblokken.
Anders Beton produceert en
ontwikkelt hoogwaardige
betonvloeren voor de agrarische sector. Een kleinere
nichemarkt dus, maar dat is
een bewuste keuze. In een
eigen R&D-afdeling (Research
and Development) sleutelt
men aan kwaliteit en nieuwe
ontwikkelingen. De grote
aandacht voor uitmuntende
kwaliteit legde Anders Beton
geen windeieren. In haar
niche-sector groeide dit bedrijf uit tot Europees marktleider.
Bij Anders Beton zijn een
75-tal medewerkers actief,
waarvan een 40-tal in
Grobbendonk.
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DANNY TOPS
AFPAKKER EN FREEZER

MOHAMED YAZIDI
OPERATOR

NAAST GOEDE
SFEER IS ER OOK
WERKZEKERHEID

Danny (56) is al 17 jaar actief als afpakker en freezer in de
dagshift. “Ik sta meestal bij de freesmachine waar uitgeharde producten van groeven voorzien worden. Tussendoor spring ik in aan de afpak. Natuurlijk werk ik hier
graag. Als ik niet tevreden was, was ik al lang weg. Ik ben
tevreden over mijn collega’s, het loon en de directie. En
er is werkzekerheid, het is niet zo dat we om de haverklap technische werkloos zijn.”

FUNCTIE EN
ANCIËNNITEIT
TELLEN MEE

Mohamed (43) begon 13 jaar geleden als handlanger en
klom op tot operator- knoppenman. “Ik werd opgeleid
in het bedrijf zelf en werk afwisselend in de vroege of
met de late shift. Vandaag stuur ik een team van vijf
handlangers aan die aan de triltafel staan. Het is een
goede job en ik mag niet klagen over mijn loon. Mooi
is dat zowel anciënniteit als de functie mee in de loonschaal worden opgenomen.”

