Vacature
Dyls Construct te Leuven is zowel projectontwikkelaar als aannemer en
vooral actief in de residentiële bouw. Dyls is een snel groeiend bedrijf met
een familiaal karakter. Om deze groei op te vangen zijn wij dringend op zoek
naar een :

Werfleider M/V

Functie
Als werfleider ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van de ruwbouw op je werf. Je zorgt dat de
werf geen vertraging oploopt en lost technische problemen op waar nodig. De dagelijkse planning en
organisatie van de werf is jouw verantwoordelijkheid en moet je pro-actief bijsturen. Je zorgt ervoor dat
het nodige werkmateriaal tijdig op de werf geraakt en controleert met nauwlettend oog het werk van
onderaannemers en eigen personeel. Je neemt de leiding en stuurt meerdere ploegen aan. Je zorgt continu
voor de nodige kwaliteit en veiligheid op de werf. Je rapporteert op regelmatige basis aan de projectleider.
Profiel
•
•
•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van een hogere opleiding bouwkunde (professionele bachelor en/of master)
en beschikt over ten minste 5 jaar relevante ervaring als werfleider in zowel ruwbouw.
Je hebt een talent in leiding geven en organiseren.
Als werfleider ben je gemotiveerd, flexibel, dynamisch en kan je samenwerken in een team.
Bovendien heb je het nodige doorzettingsvermogen om het project succesvol af te ronden.
Je bent communicatief, assertief en hebt een goed oog voor kwaliteit en veiligheid.
Je bent bereid bij te leren van de projectleiders die jou bijstaan waar nodig.
Je praat vloeiend Nederlands, Frans en Engels.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Aanbod
Je komt terecht in een dynamisch en groeiend familiebedrijf, waarbinnen je de vrijheid krijgt om
zelfstandig te werken en verantwoordelijkheden op te nemen. Bij Dyls is een open communicatie mogelijk
en heerst er een collegiale sfeer. Wij bieden een attractief salaris met extralegale voordelen in
overeenstemming met jouw ervaring.

Contact
Dyls Construct
Naamsestraat 37
3000 LEUVEN
Email : hr@dyls.be

