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Werﬂeider Wegenbouw Antwerpen - Kempen
Context:
Onze klant is een gevestigde en solide familiale onderneming actief in grond-, wegenis- en
rioleringswerken. Met een gedreven team van 50 medewerkers geniet het bedrijf een
stevige reputatie in de sector. Zij zijn een vaste partner voor diverse opdrachtgevers-overheden.
Momenteel wensen zij hun team te versterken met een bekwame werﬂeider.
Toelichting vacature:
na een grondige inwerking sta je in voor het gelijktijdig aansturen en opvolgen van 3 à 4
werven
je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding op de werf: je bereidt deze voor, coördineert
en volgt deze op
je staat in voor het opmaken van maandelijkse vorderingsstaten, het bijhouden van
meerwerken, de controle van toeleveringen en het gebruik van materieel
je zorgt voor een goede werkplanning en motiverende aansturing van je ploegen
je staat garant voor een goede teamgeest en de nodige inzet op de werven
Proﬁel:
Je opleiding, kennis en ervaring
ideaal beschik je over een relevante opleiding (bv. bachelor of industrieel ingenieur.
bouwkunde)
ervaring in een gelijkaardige of verwante functie betekent een sterk pluspunt
Je persoonlijkheid
je bent communicatief en enthousiast
je bent tegelijk assertief en respectvol
je bent bekwaam inl resultaat- en mensgericht leidinggeven, dit zowel ten aanzien van eigen
ploegen als onderaannemers
je bent organisatorisch bekwaam en gaat eﬃciënt te werk
je hanteert een teamgerichte en hands-on aanpak
Aanbod:
een uitdagende functie bij een aannemer die investeert in zijn medewerkers en waar het
evenwicht bewaakt wordt tussen beheersbaarheid/werkdruk
een losse bedrijfscultuur met gemotiveerde collega’s in een groeiend en stabiel bedrijf

een werkomgeving waarin werknemers optimaal kunnen functioneren met modern materieel en
een uitgebreid machinepark, dat in de eigen werkplaatsen in perfecte staat gehouden wordt
een goed georganiseerde calculatiedienst ter ondersteuning van de werﬂeiders
opleidings- en ontplooiingsmogelijkheden
een marktconforme verloning, inclusief ﬁrmawagen, gsm en laptop
Land:
België

