FUNCTIEOMSCHRIJVING

NAAM:
AFDELING:

Ploegleider montage
Diverse werven in België

ONZE MISSIE
Met onze producten en constructies maken wij de publieke en private buitenruimtes tot mooie,
aangename en tevens efficiënte leef-en werkomgevingen. Wij zijn voor onze publieke en private
klanten de inspirator, ontwikkelaar, probleemoplosser en producent.
ONZE VISIE
Het is onze ambitie om “state-of-the art’ producten en maatconstructies te ontwerpen en te
produceren. Wij willen top of mind zijn bij onze publieke en private klanten wanneer zij hun
buitenruimte willen (her)inrichten. Door onze gedreven mensen en jarenlange ervaring en knowhow in
maatconstructies, fiets-parkeren en straatmeubilair, waarborgen wij steeds de beste service en
hoogste kwaliteit.
ONZE WAARDEN
 Wij streven naar kwaliteit, zijn creatief, innovatief en klantgericht.
 Wij stellen durf en gedrevenheid voorop.
JOUW FUNCTIE
Je staat in voor de montage van fietsenstallingen, trappen, bushokjes, luifels en andere
staalconstructies op de werf. Dit kan gaan van het plaatsen van de funderingen tot de uiteindelijke
afwerking tot de laatste schroef.
 Uitzetten en gieten van funderingssokkels
 Uitzetten en boren van inslagankers of chemische verankeringen
 Monteren van stalen constructies
 Monteren van dakbedekkingen en wandbekledingen in verschillende materialen zoals,
staalprofielplaten, hout, kunststoffen (polycarbonaat), glas...
 Opmetingen van niveaus en afwerkstukken
 Eindafwerkingen
 Je krijgt je briefing en geeft een debriefing rechtstreeks aan de projectleider
JOUW FUNCTIE












Je behaalde een technisch diploma in de metaalsector of kan 5 jaar ervaring voorleggen
Je bent handig, gemotiveerd en van vele markten thuis
Je bent sociaal, flexibel en leergierig
Je bent stipt, beleefd en werkt nauwkeurig
Je kan een montageplan lezen
Je kan fysiek werk aan in verschillende weersomstandigheden.
Je kan zelfstandig werken en je hebt een doe-mentaliteit.
Je hebt geen hoogtevrees (tot 10 m)
Je beschikt over een rijbewijs B (BE of C is een pluspunt)
Ervaring met een hoogtewerker, schaarlift, graafkraantje of heftruck is een pluspunt
Je bent Nederlandstalig, zowel gesproken als geschreven

AANBOD
Je komt terecht in een aangename werkomgeving, een dynamische organisatie en een geweldig team
en hebt de mogelijkheid om door te groeien binnen de organisatie.
Je kan rekenen op een marktconform salaris aangevuld met extralegale voordelen.
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