
 
 

    
 
 

Technisch inspecteur Beton 
 

SANACON is op zoek naar een technisch profiel (m/v) in het kader van uit te voeren betoninspecties.  

 

SANACON is een jong en dynamisch bedrijf gespecialiseerd in schadediagnose van betonconstructies en 

betonadvies. Gezien de recente ontwikkelingen op het vlak van betonrenovatietechnieken is er een 

mogelijkheid om door te groeien in een markt in volle evolutie. 

 

 

OVER SANACON 

SANACON biedt advies en technische ondersteuning met betrekking tot beton(-problemen) aan bedrijven, 

architecten, studiebureaus, patrimoniumbeheerders, ….  

De diensten aangeboden door SANACON worden samengevat in vier grote clusters:  

I) Diagnose van de duurzaamheid van beton 

II) Structurele diagnose van betonelementen 

III) Technische ondersteuning bij expertises 

IV) Kwaliteitscontrole 

Elk van deze clusters komen aan bod doorheen de levensduur van een betonconstructie. Door de snel 

groeiende markt van betonrenovatie stijgt ook de vraag naar onze diensten met betrekking tot schadediagnose. 

Deze diagnose gebeurt o.a. op basis van een onderzoek met metingen en staalnames op locatie (bestaande 

constructies, bouwwerven, nieuwbouwconstructies, …). 

In het kader van deze groei is SANACON op zoek naar een gemotiveerde werknemer voor technische 

ondersteuning voor zowel onderzoeken op locatie en als de verwerking van meetresultaten op kantoor. 
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FUNCTIEOMSCHRIJVING 

 U staat in voor het uitvoeren van kernboringen (diamantboor op statief) op locatie. 

 U staat in voor het uitvoeren van testen en metingen op locatie, zoals meten van de betondekking, 

bepaling van de hechtsterkte, bepaling van de corrosiepotentiaal, etc. Hiertoe kan u beschikken over 

de meest moderne apparatuur van de merken HILTI, GIATEC, PROCEQ, etc…  

 U bereidt de genomen stalen voor om te laten analyseren in gespecialiseerde labo’s. 

 U werkt in teamverband en in nauw overleg met een projectingenieur. 

 U wisselt werken op locatie (ca. 3/4 van de tijd) af met bureauwerk (ca. 1/4 van de tijd).  

 

PROFIEL 

 Affiniteit met de bouwsector en feeling met beton(constructies) zijn een pluspunt. 

 In het bezit zijn van een rijbewijs B is een vereiste. 

 Werken op hoogte of in besloten ruimtes schrikken u niet af. 

 Bereidheid tot een flexibel uurrooster (project gerelateerd) 

 U bent handig en denkt praktisch. 

 

AANBOD 

 Afwisseling tussen werf- en bureauwerk. 

 Gevarieerd werk zowel qua inhoud als omgeving. 

 Mogelijkheid om ervaring te ontwikkelen rond state-of-the-art niet-destructieve meettechnieken. 

 U kan meegroeien met een jong bedrijf in volle ontwikkeling. 

 Marktconform loonpakket met extralegale voordelen (gsm, laptop)  

 

SANACON biedt u de mogelijkheid om een aanzienlijke bijdrage te leveren tot een kwalitatief betonadvies dat 

een meerwaarde biedt in de praktijk. Het uiteenlopende en uitdagende karakter van onze projecten 

(http://sanacon.be/#!/references) brengt u op unieke locaties en laat u toe om zowel werk op locatie als 

bureauwerk te combineren. 

 

Bij interesse stuurt u een CV naar info@sanacon.be t.a.v. Mathias Maes waarna u uitgenodigd wordt voor 

een gesprek in ons kantoor te Technologiepark-Zwijnaarde. 
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