Werfleider
Voor onze klant, een veelzijdige bouwgroep in Vlaanderen, zijn we op zoek naar een Werfleider.

Waarom is deze job iets voor jou ?
•
•
•

•

Je komt terecht binnen een innovatieve bouwgroep met intern veel technische know-how.
Teamspirit, collegialiteit en een open cultuur staan centraal in hun werking.
Je krijgt de kans om je tanden te zetten in grote klasse 8 bouwprojecten en dit in verschillende sectoren.
Je kan rekenen op een interessant verloningspakket verder aangevuld met de nodige extra- legale
voordelen een mooie firmawagen.

Wat ga je concreet doen ?
Als werfleider sta je in voor het aansturen, coördineren, opvolgen en bijsturen van alle werkzaamheden voor het
realiseren van een project, en dit vanaf de voorbereiding van de werf tot en met de definitieve oplevering van het
gebouw.
•
Je bent verantwoordelijk voor de werfopvolging, ontwikkeling en planning van een gedeelte van of een
volledige werf (afhankelijk van de grootte)
•
Je bewaakt de uitvoeringsplanning en overlegt frequent met de projectleider m.b.t. afwijkingen
•
Je controleert de kwaliteit en de maatvoering van de uitgevoerde werken;
•
Je zorgt ervoor dat iedereen op de werf alle richtlijnen m.b.t. kwaliteit, veiligheid, gezondheid en
milieu correct opvolgt
•
Je organiseert en coördineert de logistiek, materialen en mankracht (+ opvolging)
•
Je stuurt de dagelijkse uitvoering aan van het project;
•
Je selecteert en volgt de onderaannemers op
•
Je onderhoudt het contact met de klanten en diens vertegenwoordigers
•
Je woont belangrijke werfvergaderingen bij en verzorgt de nodige rapportering

Wie zoeken we ?
•
•
•
•
•

Je hebt een Bachelor of Master diploma in bouwkunde of hebt relevante werkervaring
Je beschikt over minstens 5 jaar ervaring in de uitvoering van bouwprojecten.
Kenmerkend zijn jouw coördinatie- en organisatievaardigheden, je communicatieskills, en
stressbestendigheid
Je bent sterk organisatorisch ingesteld
Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands

Solliciteren ?
Dit kan makkelijk via het emailadres info@clearskyselection.be of via onze website www.clearskyselection.be
Voor meer info omtrent deze opportuniteit kan je steeds contact opnemen met Koen Van Hoye – zaakvoerder bij
Clear Sky Selection op het telefoonnummer 0499-593046 of via bovenstaand emailadres.
Indien je solliciteert ga je akkoord met de privacy regeling van Clear Sky Selection. https://www.clearskyselection.be/privacy-regeling

