Warsco Units, gevestigd te Genk, is een familiebedrijf met een rijke geschiedenis van meer dan veertig jaar.
Ondertussen zijn wij uitgegroeid tot een veelzijdige speler op de markt van de tijdelijke en semi-permanente
huisvesting : wij maken “units”. Onze activiteit bestaat uit de productie, verhuur, verkoop alsook de plaatsing van deze
bouwstenen. Hiervoor hebben wij een uitgebreid machine- en voertuigenpark ter beschikking en investeren wij steeds
in innovatieve nieuwe technieken en machines. Door onze sterke groei en professionalisering zijn wij op zoek naar
bekwame en aangename collega’s (m/v):

Zie jij jezelf als een WERFLEIDER met projectleider-ambities of als een PROJECTLEIDER met hands-on mentaliteit, dan
hebben wij de job voor jou :
WERF- & PROJECTOPVOLGER met een sterke verantwoordelijkheidszin.

Omschrijving:
Je bent verantwoordelijk voor de praktische opvolging van de werkzaamheden op de werven, je staat in voor de
dagelijkse leiding en stuurt bij waar nodig, je organiseert, coördineert en controleert de werkzaamheden, in
samenspraak met werfleiders ter plaatse.
Je hebt ervaring met het opmeten en uitzetten van de werken, hebt kaas gegeten van techniek(en) en bouw en een
gezonde interesse in modulair bouwen.
Je volgt kosten, opbrengsten , lastenboek én (capaciteits-)planning nauwgezet op, steeds in samenspraak met verkoop.
Je hebt oog voor de werfadministratie, organiseert de werfvergaderingen, koppelt terug naar de back-office en de
planning.
Je bent enerzijds, als werfleider, op werven aanwezig en anderzijds volg je, als projectleider, deze werven van A tot Z
administratief mee op. Je hebt een grote verantwoordelijkheidszin en positieve overtuigingskracht om projecten te
begeleiden en volgens de gemaakte afspraken af te werken.
Profiel:
ü Je hebt een hogere opleiding genoten (bij voorkeur Bachelor Bouw) of gelijkwaardig door ervaring.
ü Minimum 5 jaar relevante werkervaring.
ü Je bent flexibel, accuraat, stressbestendig en hands-on. Je werkt autonoom en georganiseerd, bent
ondernemend, sociaal en hebt zin voor verantwoordelijkheid.
Wij bieden:
ü Voltijdse tewerkstelling in een gezonde, stabiele en groeiende onderneming.
ü Ruime mogelijkheden tot eigen initiatief en verantwoordelijkheden en verdere bekwaming.
ü Goede verloning en aantrekkelijke extra legale voordelen.

INTERESSE ?

Stuur je CV en motivatiebrief naar personeel@warsco.be

