Ben jij een hoogopgeleide, gepassioneerde en
ervaren bouwer? En bovendien gedreven en
zeer klantgericht?

Beleef met ons team van 65 bouwhelden het
ultieme plezier om in de eigen regio straffe
bouwverhalen neer te zetten!

Voor de verdere groei van dhulst’ in Lier zijn
wij dringend op zoek naar een ervaren

Je taak

dhulst’ is een bouwonderneming en familiebedrijf dat al
vier generaties lang uitmunt in het neerzetten van straffe
bouwverhalen voor zowel bedrijven, overheden als
particulieren in de regio Lier. Tal van knappe kleine en
(middel)grote projecten tot 5,5 miljoen euro behoren tot
haar palmares.

Je draagt net zoals je negen collega-projectleiders telkens
de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een
tweetal bouwprojecten conform de planning en tot
tevredenheid van het hele bouwteam. Je overlegt hiertoe
met bouwheren, architecten, studiebureaus, leveranciers
en onderaannemers. Je bereidt ieder project voor en
verwerkt al de bouwinfo voor een optimale omzetting van
de plannen naar de praktijk, bedenkt alternatieve
uitvoeringsmethodes, stelt onderaannemers aan en volgt
de uitvoering op. Je geeft leiding aan de eigen ruwbouw
ploegen, lost de problemen op en waakt over de veiligheid
en kwaliteit. Als spilfiguur voor de aankoop en de
administratie draag je zorg voor de financiële rapportering
van je projecten.

Onze projecten met gedurfde architectuur prikkelen het
oog via de hoogwaardige kwaliteit op meerdere vlakken.

Je profiel

Bij dhulst’ staan mensen centraal en dankzij interactie en
het delen van ideeën met de verschillende stakeholders
komen we tot duurzame en esthetisch verrassend
aangename bouwverhalen. Ons succes is het resultaat
van een goede samenwerking en dialoog. We houden van
de creatieve input van architecten die er naar streven om
de dromen van hun bouwheren waar te maken. We staan
open voor goede ideeën, voor verandering en voor de
nieuwigheden op vlak van ecologie en innovatie.

Het aanbod

Projectleider

www.dhulst.be

Je bent hoger opgeleid in Bouw als Master, Architect of
gelijkwaardig met minimaal vijf jaar bouwervaring en je
woont niet verder dan 20 km van Lier. Als een
gepassioneerd bouwer is geen inspanning je te veel om je
projecten tot een goed einde te brengen. Je bent in staat
om de juiste prioriteiten te stellen en aan diverse situaties
het hoofd te bieden. Je aanpak is zeer klantvriendelijk en
sterk leidinggevend. Je bent een joviaal iemand, open,
communicatief, flexibel en cijfermatig aangelegd. Je hebt
kennis van Word, Excel, MS Project en Autocad. Kennis
van KPD-Bouwoffice en een VOL-VCA-attest zijn handig
meegenomen.

Een uitdagende functie in een vooruitstrevend en warm
familiebedrijf. Een team van gedreven collega’s die
ongedwongen samenwerken met ruime kansen tot
onderlinge uitwisseling en zelfontplooiing. Weldra verhuis
naar onze straffe nieuwbouwsite! Een competitief salaris in
verhouding met je kennis, inzet en prestaties, groeps- en
hospitalisatieverzekering, een bedrijfswagen, GSM, laptop,
flexibele werkuren,...

Spreekt de functie je aan? Stuur ons je motivatiebrief en cv per e-mail via monique@synergohr.be
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