Om onze groei te bestendigen en onze ambities waar te maken willen wij ons team in het
kantoor te Torhout versterken met een (m/v):

Bouwcoördinator/Werfleider
Functie
Als bouwcoördinator zal je de Profex-werven coördineren en opvolgen. Je coördineert het
project van idee tot en met oplevering. Je staat in voor de opvolging van alle bouwkundige
aspecten (zowel wettelijk als technisch).
Het opstellen en uitwerken van meetstaten en lastenboek neem je eventueel ook op in jouw
takenpakket. Naast jouw uitgebreide praktische bouwkennis, heb je ook de ambitie om je
kennis over de bouwwetgeving verder uit te bouwen.
We vinden het ook belangrijk dat je je verantwoordelijk voelt voor de projecten waarin je
collega’s ondersteunt en de projecten die je zelf behartigt. Bovendien hou je niet van half
werk. Flexibiliteit is in deze context zeker een pluspunt!
Profiel
Je voltooide een opleiding in een bouwtechnische richting en hebt notie van stedenbouw en
ruimtelijke planning. Je coördineert en stelt een planning op. Je bent commercieel ingesteld.

Ervaring
Min. 5 jaar

Interesses

Bouw
Ontwerp
Coördinatie
Bedrijfsleven

Jouw dna

Betrouwbaar
Flexibel
Nauwkeurig
Commercieel

Je bent iemand die graag de handen uit de mouwen steekt. Initiatiefnemers moedigen wij
steeds aan! Bovendien hou je niet van half werk. Flexibiliteit is zeker een pluspunt!
Aanbod
Je kan werken in een ondernemend bedrijf van gedreven vakmensen die ook tijd maken voor
plezier. Je kan dus rekenen op een professionele ondersteuning, een opleidingstraject en
een motiverend loonpakket of ontdek onze troeven hier.
Interesse
Solliciteren doe je via onze website www.unitedexperts.be/jobs. Doorklikken op
‘SOLLICITEER NU!’ bij de job naar jouw keuze.
Heb je nog vragen over deze functie? Stel ze gerust! Je contactpersoon hiervoor is Carlos
Roelens.

Wie zijn we?
Profex, een merk van United Experts, is een studie- en adviesbureau voor ondernemers, KMO en
industrie. Onze PROFessionele EXperten zijn de ervaren gids van onze klanten op drie domeinen:
omgeving (milieu & bouw), bodem en energie. Onze doorgedreven theoretische en praktische kennis
van de wetgeving biedt een maximale slaagkans voor het project van onze klant. Meer informatie over
Profex vind je op www.profex.be. Profex is een merk van de adviesgroep United Experts.

Profex, merk van United Experts, zoekt versterking

Studie

Bouwkunde

Plaats tewerkstelling
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