Werf-/projectleider
wegenbouw in een
familiebedrijf
met de focus op
duurzaamheid
en innovatie?

selectie gebeurt door

house of engineers

FUNCTIE
Als Werf-/Projectleider ben je verantwoordelijk
voor de opvolging van diverse wegenbouwprojecten
in regio West-Vlaanderen (Westhoek).
Je zorgt voor een efficiënte planning en organisatie
van de werven. Dagelijks stuur je de ploegbazen
en arbeiders aan bij het werken op de werf. Je bent
het eerste aanspreekpunt voor het studiebureau
en de opdrachtgever van de werken. Je woont de
werfvergaderingen bij en zorgt ervoor dat de
administratieve en praktische opvolging van de werf vlot
verloopt. Je staat in voor een goede controle, opvolging
en oplevering van de werf. Je maakt de maandelijkse
vorderingsstaten op. Je staat in voor een veilige
werkorganisatie op de werf.
Hiervoor kan je rekenen op een ervaren team dat hun
kennis graag met je deelt!

• Je bent in het bezit van een bouwkundig diploma
(Bachelor of Master). Schoolverlaters zijn ook welkom.
• Je bent geboeid door burgerlijke bouwkunde & 			
openbare aanbestedingen.
• Je bent een praktisch ingesteld persoon die de 			
combinatie werf-/projectleiding ambieert.
• Jouw communicatie- en organisatorische skills zorgen 		
ervoor dat je een goede leider bent.
• Vlot communiceren in het Nederlands is een must, 		
Frans een plus.

AANBOD
ü Dynamische familiale onderneming met een 		
professioneel en jong management
ü Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
ü Met marktconforme verloning en bedrijfswagen
ü De kans om te groeien binnen de firma
ü Werk in eigen streek met werven in de westhoek
ü Geen weekendwerk
ü Eindresultaten waar je nog jaren trots kan naar kijken

HELEMAAL JOUW DING?

PROFIEL

• VCA-attest leidinggevende is een plus
(of moet behaald worden)
• Je kan zowel in team als zelfstandig werken
• Je werkt oplossingsgericht
• Je bent punctueel en houdt van overzicht
• Je rapporteert aan de hoofd projectleider
• Je hebt een gedegen bouwtechnische kennis
• Je beschikt over een rijbewijs B

Mail jouw motivatiebrief en CV naar isabelle@de-brabandere.be

