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):

PROJECTLEIDER BOUW
Als Projectleider leidt u simultaan een aantal bouwkundige projecten vanaf de opstart tot en met de
definitieve oplevering. U garandeert resultaten die voldoen aan het lastenboek en respecteert
deadlines. U waakt over de technische en kwalitatieve uitvoering, het budget, de planning en de
veiligheid in alle fasen van het bouwproces. U woont de werfvergaderingen bij en bent het
aanspreekpunt voor alle stakeholders. U werkt hiertoe nauw samen met de diverse afdelingen in de
onderneming en rapporteert aan de technische directie.
Profiel
•
•
•

Industrieel of Burgerlijk Ingenieur Bouwkunde met min. 5 jaar ervaring in de bouwsector;
Vertrouwd met MS Office (MS Project, …) en het tekenprogramma Autocad/Innocalc;
Nederlandstalig met praktische kennis van het Frans.

Competenties
•

Alle medewerkers van NV Bouwwerken De Raedt Ivan zijn gericht op samenwerken, zijn
enthousiast en verantwoordelijk en streven naar continue verbetering;
De Projectleider is analytisch ingesteld, kan zelfstandig beslissingen nemen, is stressbestendig
en beschikt over goede communicatieve vaardigheden en bouwtechnisch inzicht;
De Projectleider is een goede organisator en kan mensen motiveren en leiden.

•
•
Aanbod

Een gevarieerde functie met uitdagende verantwoordelijkheden, waarin U zelfstandig kan meewerken
aan de verdere uitbouw van een dynamisch groeibedrijf. De kans om te groeien en Uzelf verder te
ontwikkelen. Een competitief loon aangevuld met diverse extralegale voordelen volgens ervaring.

Heb jij zin in deze uitdaging?
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.

