Dillen Bouwteam NV uit Balen is een 360°-bouwbedrijf met al meer dan 50 jaar ervaring en een
uitstekende reputatie in de bouw en interieurbouw, gespecialiseerd in totaalprojecten voor bedrijven
en overheid. Door de collegiale sfeer vormen we een echt bouwteam!
Wil jij ook deel uitmaken van ons team?

Dillen Bouwteam zoekt een:

Projectleider
Jobinhoud
Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van één of meerdere werven in regio Antwerpen – Limburg - Vlaams
Brabant met budgetten tussen de 500K à 3 MIO euro en meer.
Je leidt, in overleg met de opdrachtgever, projecten van startdatum tot einddatum en eventuele nazorg.
Je onderhoudt relaties met de opdrachtgever, architect en andere betrokken partijen.
Je beheerst, bewaakt en rapporteert de projectparameters zoals uitvoeringstermijn, budget, inzet van mensen en
middelen en kwaliteit van het eindresultaat.
Je stuurt een team van werkvoorbereiders, ploegbazen, arbeiders en onderaannemers aan.
Je volgt actief en administratief de werfvergaderingen op.
Je bent actief betrokken bij de algemene werfopvolging o.a. met betrekking tot de bouwsystemen, planning, VCA
en kwaliteit. Je grijpt in bij technische problemen en stuurt bij waar nodig.
Profiel
Je hebt minstens een bachelor diploma in de bouw met 5 jaar relevante werkervaring als Projectleider in
gebouwen van ruwbouw tot en met afwerking. bv. Scholen, Ziekenhuizen, Openbare gebouwen,…. Ervaring in
renovatieprojecten is een belangrijke troef.
Ervaring met werken in de openbare sector is een sterke troef.
Je bent ondernemend, gedreven, oplossingsgericht en een echte motivator voor jouw team.
Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en kan je behelpen in het Frans en Engels.
Je staat stevig in je schoenen om je “case” te verdedigen bij de klant en dit op basis van een onderbouwde
technische en financiële visie.
Aanbod
Een uitdagende functie met de nodige flexibiliteit en zelfstandigheid in een stabiele en steeds groeiende familiale
organisatie.
De kans om mee te werken aan projecten met aparte uitstraling.
Een in samenspraak uitgezette loopbaanbegeleiding, aangevuld met tal van opleidingen om jou verder te
ontwikkelen in allerlei mogelijke skills (technisch, people management,…).
Een marktconforme verloning.
Extralegale voordelen en een wagen.

Interesse? Stuur dan zo snel mogelijk jouw CV en motivatiebrief met vermelding van referentie
“Vacature Projectleider” naar:
Dillen Bouwteam NV, Puttestraat 15, 2490 Balen
Tel. 014/81.26.78 – Email: vacature@dillen.be

