NV Bouwwerken De Raedt Ivan is een VCA** gecertificeerde, familiale KMO, actief in de bouwsector
binnen algemene bouwwerken en dakwerken, met zowel openbare besturen als private klanten als
opdrachtgever. Sinds 1930 is onze onderneming geëvolueerd van een regionale speler tot een
algemeen bouwbedrijf klasse 5 met een grote expertise van bouwprocessen van a tot z. Ons sterk team
bouwt dagelijks bruggen naar elkaar en streeft samen naar groei.
Om deze groei mee vorm te geven zijn wij op zoek naar een gedreven (m/v):

DAKWERKER
De dakwerkers vormen samen met de ploegbaas een stevig team dat zelfstandig kleinere en grotere
dakwerken (nieuwbouw en renovatie) uitvoert. De nadruk ligt op platte daken, maar hellende daken
en zinkwerken komen ook aan bod. U zorgt voor een correcte en kwalitatieve uitvoering van de
werken. De Ploegbaas coördineert de activiteiten van het team, stuurt hen aan en werkt zelf ook mee.
Onze ploegen verzamelen iedere ochtend om 6 uur aan het ‘depot’ van het bedrijf in Zele, vanwaar ze
vertrekken naar de verschillende werven.
Profiel
•
•
•
•

Aantal jaren ervaring met het plaatsen van roofing en EPDM (Resitrix & Rhepanol);
Ervaring met planlezen;
U beschikt over een geldig VCA-attest of u bent bereid dit op korte termijn te behalen;
Woonachtig in de omgeving van Zele, rijbewijs B en eigen vervoer.

Competenties
•
•
•

Alle medewerkers van NV Bouwwerken De Raedt Ivan zijn gericht op samenwerken, zijn
enthousiast en verantwoordelijk en streven naar continue verbetering;
De dakwerker werkt met respect voor de eigen veiligheid en die van collega’s;
De dakwerker is kwaliteitsbewust, werkt nauwkeurig en heeft aandacht voor orde en netheid
op de werf.

Interesse?
Reageer dan vandaag nog en mail Uw CV naar kim@nvderaedtivan.be.
U mag rekenen op een accurate en discrete behandeling van Uw kandidatuur.

Meer info over NV Bouwwerken De Raedt Ivan vindt U terug op www.nvderaedtivan.be.

