
Vacature Werfleider

Als werfleider bij Algemene Bouwonderneming Vandenbussche, een ambitieuze familiale KMO, draag je de
verantwoordelijkheid voor de organisatie en de uitvoering van een bouwproject, dit van ruwbouw tot en met
afwerking. Het gaat steeds om utiliteitsbouw en appartementsbouw tot en met klasse 8. Gezien onze kantoren in
Aalter zijn, richten we ons op bouwprojecten in Oost- en West-Vlaanderen. Dit om een vlot verkeer te kunnen
garanderen.

Taken:
× In overleg met de projectleider bepaal je de algemene organisatie van de werf en sta je hiervoor in. Naast

een projectleider heb je, afhankelijk van de grootte en complexiteit van het project, ook een collega-
werfleider/ of werkvoorbereider waar je nauw mee samenwerkt.

× Op de werf fungeer je als aanspreekpunt voor de meestergast en arbeiders, evenals voor de
onderaannemers.

× Om goed op de hoogte te zijn van de wensen van het bouwteam en tijdig te kunnen bijsturen waar nodig,
neem je actief deel aan de werfvergaderingen.

× Je bestudeert de dossiers (lastenboek, meetstaat en plannen) en doet de nodige werkvoorbereiding (opmaak
details, controle tekeningen, …)

× De uitgevoerde werken controleer je op hun juistheid en neemt indien nodig actie.
× Veiligheid, kwaliteit, organisatie, snelheid en juistheid zijn jouw kerntaken, waarbij je rapporteert aan de

projectleider.
× Bovenstaande taken voer je uit volgens voorgeschreven veiligheids-, milieu en kwaliteitsvoorschriften. Ook jij

draagt zo bij aan het behalen van de certificaten ISO 9001, ISO 14001 en het Charter Duurzaam
Ondernemen.

Jouw profiel:
× Je bent Bachelor of Master Science in de ingenieurswetenschappen: Bouwkunde, Bachelor Toegepaste of

Master Architectuur, Ingenieur-Architect of gelijkwaardig door ervaring.
× Je kan terugblikken op minstens 2 à 3 jaar ervaring in een gelijkaardige rol en je beschikt over een goed

technisch inzicht en een uitstekende technische vakkennis.
× Je bent communicatief sterk en beschikt over de nodige overtuigingskracht.
× Je geeft blijk van goede organisatorische capaciteiten en je gaat planmatig te werk.

Ons aanbod:
× Een kwalitatief hoogstaand en organisatorisch sterk uitgebouwd bedrijf.
× Een open bedrijf met een open communicatiestijl en een aangename werksfeer, waar plaats is voor

waardering, vertrouwen, ontwikkeling en autonomie.
× Variërende bouwprojecten tem. klasse 8 in Oost- en West-Vlaanderen, m.a.w. vanuit Aalter filevrij werken.
× Interne en externe opleidingen mogelijk via onze Vandenbussche Academy.
× Naast een interessante bruto verloning en bedrijfswagen, eveneens een mooi pakket extralegale voordelen.

Interesse in de vacature Werfleider?
Tel. 09 325 75 47 of vacatures@nvvandenbussche.be


