Hero Construct NV is een sterk groeiende familiale bouwonderneming die op verschillende markten thuis is. We
hebben al meer dan 25 jaar ervaring in particuliere woningbouw, appartementsbouw, overheidswerken en vooral
ook onze eigen projecten. Wij bieden de klant een totale opvolging van hun woning aan. Ons team bestaat uit 46
arbeiders en 13 bedienden op kantoor.

Vacature: Projectleider bouw
Als projectleider ben je een drijvende kracht die projecten op een vlotte en zelfstandige manier afwerkt. Je bent
verantwoordelijk voor de opvolging van de werf van ruwbouw tot de volledige afwerking. Verder ben je de spilfiguur
tussen bouwheer, architecten en onderaannemers. Alsook zal je instaan voor het analyseren van het dossier,
uitvoeringsplannen opstellen en de kwaliteit en voorgang der werken bewaken. Op regelmatige basis woon je de
werfvergaderingen bij en maak je contracten op voor alle onderaannemers verbonden met het project. Wij bieden
je dus een voltijdse, stabiele job aan in een groeiend bedrijf met voldoende mogelijkheden om te ontwikkelen.
Gecombineerd met een collegiale werksfeer en een uitdagend takenpakket kan deze vacature op jouw lijf geschreven
staan.

Profiel
Als projectleider ben je flexibel,
stressbestendig en punctueel in het
geleverde werk.

Je kan vlot overweg met de courante
computerpakketten zoals Excel, Word
en Outlook.

Bovendien kan je probleemoplossend
werken en ben je een natuurlijke leider.

Je kan werken met Autocad plannen en
hierin ook aanpassingen uitvoeren is
een pluspunt.

Ook administratief ben je vakkundig. Je
behandelt dossiers van A tot Z en maakt
de maandelijkse vorderingsstaten op voor
elk van jouw werven.
Een sociaal karakter is ook aangeraden
voor de dagelijkse contacten
met bouwheren, architecten en
onderaannemers.

Je beschikt over een hogere
bouwtechnische opleiding zoals
Industrieel Ingenieur bouwkunde,
graduaat bouw of een gelijkwaardigheid
door ervaring.
Je hebt reeds 3-5 jaren ervaring
als projectleider of werfleider in
verschillende fases van de bouw.

Kandidatuur indienen ?

Reihagenstraat 1
9200 Dendermonde

0475/ 41 57 20

jelle@heroconstruct.be

