
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WERFLEIDER (M/V) 
 

Omschrijving 

P.A.Recruitment is een rekruteringskantoor gespecialiseerd in Sales & Marketing -,HR 
,Administration, -& HSEQ en Technische profielen en voor één van onze partners zoeken wij 

een Werfleider.  
  
Onze partner, is als onafhankelijk klasse 7 bouwbedrijf actief in de sector van algemene 
aannemingen. Er heerst een familiale sfeer van gemotiveerde mensen met veel respect voor 
elkaar. De activiteiten spreiden zich uit over uiteenlopende disciplines, gaande van kantoren en 
residentiële projecten, over utiliteitsbouw en industriële projecten, tot renovaties. 

Het bedrijf bestaat uit een 50-tal medewerkers, waarvan 20 bedienden en 30 arbeiders en heeft 
ambitieuze groeiplannen d.m.v. een duidelijke strategische visie in combinatie met een 
doorgedreven samenwerking op groepsniveau. 

Om hun professionalisering verder vorm te geven en hun groei te bestendigen zoeken we:  

 Verantwoordelijkheden 

 Verantwoordelijk voor het zelfstandig leiden en organiseren van de werven. Je bent de 
rechterhand van de projectleider. 

 Organisatorisch leiding geven aan een team van arbeiders en onderaannemers. 

 Aanspreekpunt van de klant op de werf. 

 Verantwoordelijk voor de kwalitatieve uitvoering binnen de vooropgestelde termijn. 

 Bewaken van de kwaliteit, timing en dienstverlening in overeenstemming met de afspraken. 

 Bewaken van de veiligheid op de werf. 

Profiel 

 We zijn op zoek naar een gedreven industrieel ingenieur of bachelor bouwkunde, of equivalent 
met enkele jaren ervaring. 

 Kandidaten kunnen zich in het Nederlands uitdrukken. Kennis van het Frans is een plus. 

 Leidinggevende vaardigheden. 

 Diplomatisch en klantgericht. 

 Ambitieus, planmatig (vooruitziend), pragmatisch en no-nonsens. 

 Initiatief durven nemen. 

 Ervaring met het opvolgen van één of meerdere projecten. 

 Open, sociaal en direct in de omgang. 
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Aanbod 

 Een uitdagende job in een dynamische organisatie met stevige groeiperspectieven. 

 Een prettige werkomgeving met korte communicatielijnen, waar ruimte is voor eigen inbreng, 
initiatief en persoonlijke ontwikkeling.  

 Je kan rekenen op een aantrekkelijk salaris in verhouding tot je ervaring en capaciteiten, 
inclusief een ruim pakket extralegale voordelen. 

 Je realiseert prestigieuze projecten met veel variatie in complexiteit. 

 Je komt terecht in een sterk groeiend bouwbedrijf. 

 We delen graag de verantwoordelijkheid met jou en bieden jou de kans om jouw aanpak te 
concretiseren. 

 

 

 

 

 

Solliciteer nu 

info@pa-recruitment.be 0470/85.50.88 

www.pa-recruitment.be 
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