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

Werfleider Wegenis- en Rioleringswerken

Je taken
Als werfleider sta je in voor het opvolgen en coördineren van wegenis- en rioleringsprojecten.
•
•
•
•
•
•

Voorbereiding, dagelijkse leiding en opvolging van de toevertrouwde werf;
Leiden en motiveren van verschillende ploegen bij de uitvoering van de werkzaamheden;
Uitwerken en realiseren van de planning in samenspraak met de zaakvoerders;
Onderhouden van contacten met opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers;
Je ziet toe op de naleving van de VGM- en kwaliteitsregels door alle betrokken partijen;
Als werfleider rapporteer je aan de zaakvoerders met wie je een open en informele
communicatie hebt.

Je profiel
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een Bachelor of Master in een bouwkundige richting of je hebt minstens enkele jaren
relevante ervaring;
Zowel schoolverlaters als personen met een langere anciënniteit komen in aanmerking;
Je bent zelfstandig en je kan mensen aansturen;
Je kan goed overweg met standaard pc-toepassingen (Word, Excel, Outlook);
Kennis van CAD-programma’s zoals Autocad/Pythagoras is aangewezen;
Je bent in het bezit van een rijbewijs B, mogelijkheid tot behalen BE via interne opleiding;
Je spreekt en schrijft goed Nederlands, bijkomende talenkennis is een pluspunt.

Wat biedt V&V Infra jou
•
•
•
•
•
•
•

Een modern, groeiend en gezond bedrijf, met een familiale en informele sfeer;
Een afwisselende job in een boeiende omgeving met gedreven en toffe collega's die je de
nodige ondersteuning bieden;
Een verantwoordelijke functie waarbij initiatief en inspraak worden aangemoedigd en de
mogelijkheid wordt geboden om te groeien in de organisatie;
De mogelijkheid om zowel interne als externe opleidingen te volgen;
Een goede verloning, aangevuld met extralegale voordelen (wagen, GSM, Laptop,
groepsverzekering en hospitalisatieverzekering);
Werken in een straal van 40 km rond Diest;
Een voltijds contract van onbepaalde duur.

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

