JOIN OUR TEAM
Wij willen ons team versterken en zoeken naar een bijkomend teamlid:
GROEP

Werfleider

VEREECKE

Vereecke N.V.
Vereecke NV is een ISO 9001 en VCA** gecertificeerd aannemersbedrijf met 200 medewerkers met hoofzetel in
Harelbeke.
Vereecke is gespecialiseerd in het aanleggen van nutsleidingen (gas, water, elektriciteit, telecom ) voor openbare en
private werken en staat garant voor een veelheid aan vakkennis op vlak van infrastructuur en innovatieve uitvoeringen.
Bij Vereecke zijn het alle werknemers samen die van de onderneming een succes maken !

Jouw uitdaging
Je zorgt voor een goed voorbereid werfdossier, bestelt het materieel en streeft naar een kwalitatieve en goed renderende
uitvoering van de werven in de regio’s West- en Oost-Vlaanderen of Henegouwen.
Je voelt je verantwoordelijk voor jouw werven en weet steeds veiligheid en stiptheid voorop te stellen.
Je bent communicatief zodat je perfect een groep arbeiders weet te motiveren en aan te sturen.
Je neemt actief deel aan werfvergaderingen samen met teamleden en opdrachtgevers.
Ook administratief verzorg je uw dossier zodat de interne teamleden jouw dossier vlot kunnen afwerken.

Wij zoeken
Voor deze functie zoeken wij bij voorkeur een iemand met een degelijke ervaring in de bouwsector.
Overtuig ons van uw technisch inzicht om kritisch en besluitvaardig te denken en te handelen.
U hebt geen 9-5 mentaliteit en beschikt over een flinke dosis doorzettingsvermogen, neemt initiatief en bent overtuigend.
Mensgericht ondernemen is bij Vereecke een topprioriteit waarbij we streven naar een professionele maar
vriendschappelijke werkattitude.

Wij bieden
Wij bieden je een uitdagende functie met verantwoordelijkheid binnen ons team.
Je krijgt de kans om mee te werken aan de groei van het bedrijf samen met gedreven en ervaren mensen.
• Een dynamisch en directe sfeer.
• Een modern uitgerust machinepark.
• Coaching en interne opleiding van onze vakkennis.
Wij bieden je een zeer goede verloning conform uw niveau en potentieel, waarbij er zeker plaats is voor
doorgroei en ontwikkeling. U geniet van een pakket extralegale voorwaarden.

Nu is je kans …
Mail uw CV en motivatiebrief naar VEREECKE NV ! T.a.v. frank@vereecke-nv.be of 056/ 237.237.
Pas je in het profiel van ons nieuw teamlid, dan nodigen we jou uit voor een persoonlijk gesprek.
Daarna hoor je snel van ons of je de job hebt of niet. Succes !
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