Vacature
Dyls Construct te Leuven is zowel projectontwikkelaar als
aannemer. Hoofdzakelijk zijn wij actief in de luxe
appartementsbouw maar ook studentenkamers als
investeringsprojecten komen bij ons aan bod. Dyls Construct
is een snel groeiend bedrijf met familiaal karakter. Om deze
groei op te vangen zijn wij dringend op zoek naar een
PROJECTLEIDER M/V
Functie
Als projectleider ben je verantwoordelijk voor één of meerdere projecten en dit van A
tot Z. Je krijgt als projectleider een dossier toegewezen van de bouwdirectie waar je ook
aan rapporteert. In deze afwisselende job ben je de spilfiguur tussen architect,
studiebureau, werfleiding en veiligheidscoördinator. Je organiseert en leidt
werfvergaderingen, je brengt de bouwplannen op punt met een oog voor technische
details, je doet werkvoorbereiding, sluit contracten af met onderaannemers, je stuurt de
werfleiding aan en grijpt in waar nodig, je beheert de volledige projectadministratie en
houdt rekening met de vooropgestelde budgetten en planning.
Profiel
Je hebt genoten van een masteropleiding bouwkunde (industrieel of burgerlijk
ingenieur). Je hebt minstens 5 jaar ervaring als projectleider in zowel ruwbouw als
afwerking waardoor je zelfstandig met de nodige kennis en ervaring een project kan
beheren. Als projectleider moet je gemotiveerd en flexibel zijn met het nodige
doorzettingsvermogen. Je kan vlot in een team werken en je hebt een talent in
organiseren. Je bent communicatief zeer sterk, kan mensen motiveren, je hebt een grote
verantwoordelijkheidszin en schrikt niet af van onregelmatige uren. Kwaliteit, veiligheid
en rendabiliteit zijn drie zaken die je continu in het oog houdt. Je spreekt vloeiend
Nederlands en Frans, bezit een rijbewijs B en je kan goed overweg met autoCAD.
Aanbod
Wij bieden een zeer boeiende en gevarieerde functie aan in een dynamisch en
snelgroeiend familiebedrijf. Bij Dyls Construct is een open communicatie mogelijk en
heerst er een collegiale sfeer. Er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en
ondernemerschap. Wij bieden een attractief salaris in overeenstemming met uw
ervaring, een firmawagen, laptop en GSM.
Contact
Dyls Construct (t.a.v. Klaartje Van Cauwenberge)
Naamsestraat 37
3000 Leuven
Email: hr@dyls.be

