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DRT Vloeren werkt in het hele land aan de mooiste designvloeren voor particulieren én de beste naadloze 
industriële vloeren. Wij zijn op zoek naar gedreven vakmensen voor het voorbereiden, aanbrengen en 
onderhouden van onze gietvloeren: Applicateurs. We zoeken zowel ervaren krachten als starters. 
 
 
Dit ga je doen 
Het werk als applicateur is gespecialiseerd vakwerk. De eerste zes maanden werk je daarom in een vast team 
samen met een ervaren collega. Als je al ervaring hebt, brengt deze collega jou onze werkwijze bij. Als je nog 
weinig ervaring hebt, leert hij jou alle kneepjes van het vak. Zo kun jij je ontwikkelen en leer je ons bedrijf en 
jouw sterke punten kennen. Uiteindelijk ga je zelfstandig op pad, met een eigen weekplanning naar je eigen 
klus, in een eigen bus. Dat is het doel. Jij zet je daar graag voor in, want je bent trots op de gietvloeren die jij 
maakt en onderhoudt.  
 
 
Dit daagt je uit: 

• Het beste resultaat: het nauwkeurig aanmaken van de grondstoffen en de perfecte verwerking op de 
vloer - een goede voorbereiding: het checken van werkopdrachten samen met projectleiders, collega’s 
en klanten. 

• Teamwork: je werkt de hele dag op uitdagende plekken samen met één vaste teamgenoot (6 
maanden) 
 
 

Wie jij bent 

Teamwork, stevig aanpakken en oog voor detail zijn woorden die bij jou passen. Je komt graag op 

bouwplaatsen, bij particulieren en grote bedrijven, overal in het land en op verschillende tijden. Afwisseling en 

uitdaging ga jij dus niet uit de weg. Je werkt graag met je handen en ook de wat zwaardere werkzaamheden als 

laden en lossen zijn voor jou geen probleem. Natuurlijk denk je overal waar je komt aan de veiligheid van jezelf 

en je collega’s. 

 

Jouw opleidingsniveau en ervaring zijn niet het allerbelangrijkste. Jouw werkhouding, teamwork, je aanpak én 

omgang met collega’s en klanten wel. Je leert in de praktijk van de klussen die je met je teammaatje doet. 

Ervaring is handig, maar dus niet vereist. Hetzelfde geldt voor je VCA-certificaat. Fijn als je deze hebt, maar zo 

niet, dan is het ook mogelijk deze tijdens jouw dienstverband te behalen.  
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Wat biedt DRT? 

• Marktconform salaris  

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO Afbouw, mét aanvullende fysiotherapie. 

• Goede pensioenregeling via BpfBouw. 

• 25 vakantiedagen en 10 adv-dagen  

• De mogelijkheid om VOL-VCA en/of BHV te behalen. 

• Werken in een divers en gedreven team van 60 personen 

• Een modern kantoor in Oss als vaste basis. 

• Gezellige personeelsuitjes en op vrijdagmiddag een afsluitende borrel (zodra het weer kan uiteraard). 
 

 
Maak een proefrit met de bus!  
Ben jij benieuwd of een baan als applicateur iets voor jou is, of wil je ons laten zien dat jij de juiste kandidaat 
bent? Meld je aan bij DRT voor een applicateur-proefrit! Je ontmoet je collega’s en projectleiders en je ervaart 
het werk bij DRT. 
 
 
Wie wij zijn 
DRT Vloeren is een ambachtelijk familiebedrijf, opgericht in 1983. We zijn gespecialiseerd in technische en 
design vloeren voor particulieren en industriële klanten. We ontwikkelen, adviseren, verkopen, plaatsen én 
herstellen vloersystemen. DRT combineert nauwkeurigheid die particuliere klanten zo belangrijk vinden en de 
technische kennis die de industrie eist. We innoveren en pionieren. Zo zijn we uitgegroeid tot één van de meest 
gerenommeerde verkoop- en applicatiebedrijven van naadloze vloeren in Nederland en België.  
 
 
Kom jij ons team versterken? 
We zijn een écht familiebedrijf. Dat merk je aan de manier waarop we met elkaar omgaan: korte lijnen, snel 
handelen en een collegiale sfeer. En we zijn trots op ons werk. Jij ook? Stuur ons dan jouw brief of reageer per 
e-mail via sollicitatie@drt.nl. Een uitgebreide motivatie en cv mag, maar hoeft niet. Heb je vragen of wil je 
jezelf aanmelden voor een applicateur-proefrit? Stuur ons een e-mail of bel 0412 642 588 en meld je aan! 
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