Aclagro (www.aclagro.be) is onderdeel van Square Group en concentreert zich als aannemer op volgende
kernactiviteiten: infrastructuurwerken, grond- en afbraakwerken, bodemsanering, waterzuivering en
grondreiniging
Een volledige verticale integratie, een uitgebreid machinepark in combinatie
met het aanwezige menselijk kapitaal, maken de groep uniek in zijn kracht, snelheid en kwaliteit van
uitvoering. Als dynamische en ambitieuze organisatie wil Aclagro met meer dan 300 werknemers
uitmunten in efficiëntie en kwaliteit en dit ten dienste stellen van zowel publieke als private klanten

Vandaag is Aclagro NV uitgegroeid tot een gevestigde waarde in de wegenbouw met een fraai
palmares. Wij werken onder meer voor steden, gemeenten, de Vlaamse Gemeenschap, de provincies,
private klanten, Aquafin, TMVW, de Lijn, havenbedrijven en intercommunales.
Ons werkgebied strekt zich voornamelijk uit over de provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen.
Aclagro nv is op zoek naar een ambitieuze en leergierige

WERFCOORDINATOR (m/v)
afdeling Infra

FUNCTIE
Een werfcoördinator wordt in eerste instantie intensief begeleid door één of meerdere ervaren werfleiders. Deze
instapfunctie omvat de kennismaking met het volledige proces van een werf van aanvang tot levering, inclusief alle
technische en uitvoerende aspecten van de werfopvolging.
Op middellange termijn zal de werfcoördinator evolueren naar een volwaardig werfleider met verantwoordelijkheid
over een volledige werf zowel organisatorisch, technisch als op gebied van aansturing van onze arbeiders .

PROFIEL
KENNISEISEN: Je behaalde een diploma Industrieel Ingenieur bouwkunde of bachelor bouw ⚫ Je beschikt over technische
en organisatorische competenties ⚫ Maturiteit en alertheid vul je aan met een kritische geest die je toelaat
opportuniteiten en risico’s te detecteren⚫ Je bent taal- en computervaardig.
PERSOONLIJKHEIDSCOMPETENTIES: Je beschikt over een flinke dosis flexibiliteit en stressbestendigheid , met oog voor
afgesproken deadlines ⚫ Je contactvaardigheid toon je door zowel in de interne besprekingen, contacten met de klant en
onderaannemers als in de constructieve aansturing van de arbeiders vlot en eenduidig te communiceren ⚫ Jouw aanpak
wordt gekenmerkt door een gedreven resultaatsgerichtheid en een sterk ontwikkeld veiligheidsbewustzijn.

AANBOD
Een contract onbepaalde duur, full time ⚫ Meewerken aan de groei van een dynamische en ambitieuze onderneming ⚫
Een kans om je professionele vaardigheden te ontwikkelen in een uitdagende functie in de bouwsector ⚫ Samenwerken
in een collegiale en ambitieuze sfeer ⚫ Uitgebreide opleiding en ondersteuning ⚫ Een competitief salaris in verhouding
tot relevante ervaring, aangevuld met diverse extralegale voordelen (bedrijfswagen, maaltijdcheques, groeps- en
hospitalisatieverzekering,...)

INTERESSE? Contacteer ons op het nummer 09/325.74.26 of jobs@squaregroup.be
Aclagro nv – Industrieweg 74 – B 9032 Wondelgem

