
 
BOzARC is een Belgische familiale onderneming, actief in verschillende Europese landen.  Wij zijn 
gespecialiseerd in de productie, distributie en plaatsing van aluminium overkappingen. Onze 
hoofdzetel is gelegen te Aartselaar. Wij zijn zowel actief in de B2C omgeving als op de B2B markt. 

Om de sterke groei van onze onderneming verder te ondersteunen, zijn wij op zoek naar een 
gemotiveerde en resultaatgerichte collega: 

Plaatser van aluminium overkappingen 

Functieomschrijving 

• U zal instaan voor het half jaarlijks of jaarlijks onderhoud van de Bozarc overkappingen. 
Volgens het onderhoudscontract. 

• Als Plaatser van Overkappingen ben je verantwoordelijk voor de plaatsing van een BOzARC 
overkapping bij de klant en uitzetting van de werfsituatie.  

• Je installeert funderingen en je past constructies op maat aan naar de wensen van de klant. 
• Als Plaatser van Overkappingen draag je werkmateriaal en rij je met de lichte vrachtwagen. 

 

Profielomschrijving: 

Bent u iemand die voldoet aan onderstaande zaken? Aarzel dan niet om onmiddellijk te solliciteren! 

• Als Plaatser van Overkappingen beschik je over een grondige technische kennis. 
• Je kan plannen lezen en fijne handelingen kunnen uitvoeren. 
• Je werkt zelfstandig, nauwkeurig en kwaliteitsbewust. 
• Je hebt oog voor de orde, netheid en veiligheid op de werf. 
• Als Plaatser van overkappingen kan je goed in team samenwerken met jouw collega’s. 
• Je bent loyaal en stipt. 
• Rijbewijs C1 is een pluspunt. 
• Als Plaatser van overkappingen spreek en schrijf je perfect Nederlands. Kennis van het Frans 

is een pluspunt. 

Aanbod 

• BOzARC biedt je een verloningspakket volgens vaardigheden, ervaringen en mogelijkheden 
tot vast contract na jouw opleiding. 

• Je kan rekenen op werkzekerheid binnen een leuk en dynamisch team. 
• Voor deze uitdagende en gevarieerde job kom je in een groeiende familiale onderneming 

terecht waar we belang hechten aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. 

Je herkent jezelf in dit profiel? 

Stuur uw sollicitatiebrief, cv en foto per mail naar recruitment@bozarc.be 
Of per post naar: BOzARC bvba – Boomsesteenweg 41 bus 2 – 2630 Aartselaar. 
Wij behandelen uw ingezonden gegevens met de nodige zorg en discretie. 
Wil je meer weten over onze onderneming, surf dan naar www.bozarc.be 
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