V&V Infra is een modern, groeiend en gezonde wegenbouwfirma met 30 werknemers. Wij
voeren verkavelingen, wegenis- en rioleringswerken uit in een straal van 40 km rond Diest. We
zijn een betrouwbare, kwalitatieve en betrokken partner voor diverse opdrachtgevers
(openbare besturen en privébedrijven). We hebben een familiaal karakter met een persoonlijke
en menselijke werksfeer. Meer over V&V Infra kan je terugvinden op http://www.vnvinfra.be.
Bezoek ons op Facebook voor een kleine impressie van onze werken.

Omwille van onze groei, zijn we op zoek naar een

Ploegleider Wegenis- en Rioleringswerken
Je taken
Als ploegleider stuur jij je ploeg(3 à 4 mensen) aan en werk je zelf ook actief mee.
•
•
•
•
•
•
•
•

Je stuurt dagelijks de werkzaamheden aan op basis van de werkplanning;
Je voert samen met je ploeg de nodige taken uit: riolering, borduren plaatsen, klinkers
leggen, dallen plaatsen, etc. … ;
Je leest en interpreteert de plannen, je doet de nodige metingen en het uitzetten;
Je motiveert je ploeg;
Je doet de nodige communicatie met omwonenden;
Je doet de administratie m.b.t de vorderingen, werkuren en materiaalverbruik;
Je stemt af met de werfleider m.b.t. materieel, personeelsbezetting volgens de noden op de
werf;
Je zorgt voor de naleving van veiligheidsprocedures en -richtlijnen.

Je profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent zelfstandig en kan mensen motiveren;
Je kan plannen lezen en interpreteren;
Je kan nauwkeurig meten en uitzetten;
Je kan werken met laserapparatuur;
Je hecht belang aan orde, netheid en veiligheid op de werf;
Je bent communicatief en kan goed organiseren en plannen;
Je beschikt over een attest basisveiligheid VCA;
Je spreekt en schrijft goed Nederlands, bijkomende talenkennis is een pluspunt.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B en je bent bereid om het rijbewijs BE/C te behalen via
een bedrijfsopleiding indien je dit nog niet hebt;

Wat biedt V&V Infra jou
•
•
•
•
•
•
•

Een modern, groeiend en gezond bedrijf, met een familiale en informele sfeer;
Een boeiende, uitdagende functie met verantwoordelijkheid waar initiatief en inspraak
worden aangemoedigd;
De nodige ondersteuning van de organisatie en werfleider;
De mogelijkheid om zowel interne als externe opleidingen te volgen;
Een goede verloning, aangevuld met extralegale voordelen (Goede prestaties worden
beloond!);
Werken in een straal van 40 km rond Diest;
Een voltijds contract van onbepaalde duur.

Interesse voor deze functie?
Mail dan je cv naar HR-Diensten@petermorren.be.
Met vragen kan je best Peter Morren bellen op 0475/62.14.65.

