ENGEPAR is een algemene aannemer gespecialiseerd in de inrichting van commerciële ruimtes. Wij
creëren werkruimten, horeca-, retail- en brandingruimten voor zakelijke klanten die de hoogste
normen nastreven. Met meer dan 25 jaar ervaring, leveren wij een unieke combinatie van expertise,
kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid.
Wij opereren ofwel als een klassieke algemene aannemer en verzorgen de uitvoering van uw
projecten end-to-end, in alle disciplines, of wij gaan een stap verder en bieden Turnkey/Design &
Build-oplossingen in samenwerking met toonaangevende ontwerp- en architectuurpraktijken.

Werfleider / Site Supervisor (m/v)
Uw functie:
U bent de rechterhand van de Construction Manager op de werf en assisteert hem bij de uitvoering.
Als medeverantwoordelijke voor de uitvoering van de projecten, coördineert u onze teams van
arbeiders & onderaannemers. U bent verantwoordelijk voor de logistiek en de veiligheid op de werf,
en staat in voor de kwaliteit van de uitvoering & de planning van onze werven. De veeleisende aard
van onze projecten vereist dat u complexe technische aspecten beheert en talrijke partijen
coördineert. U bent een belangrijke gesprekspartner van ENGEPAR met onze werknemers en
vakmensen.
Concreet betekent dit:
-

Dagelijks toezicht op onze arbeiders en onderaannemers ter plaatse
Logistieke organisatie van de locatie (toegang, liften en containers, aanvragen voor
badges/vergunningen, enz.)
Toezicht op de veiligheid ter plaatse, in overeenstemming met onze VCA**-certificering
Regelmatige verificaties van de kwaliteit van het werk
Aanschaffing van gereedschappen & klein materiaal en samenhangend onderzoek
Proactieve identificatie en oplossing van technische problemen
Deelname aan verbeteringsprojecten binnen het bedrijf

Uw profiel:
-

U hebt minstens 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie
U hebt sterke organisatorische en communicatieve vaardigheden
Kennis van het Frans of het Engels is een echte plus
U bent comfortabel op vlak van technieken (HVAC, elec/data, branddetectie, sprinklers)
U bent een echte teamspeler – u zal intensief samenwerken met de Construction Managers
en andere teamleden
U bereikt uw doelen op een diplomatische manier, hierbij bouwt u duurzame relaties op met
uw bouwteams, klanten en collega’s
U stelt hoge eisen voorop, dit zowel aan uzelf als aan uw omgeving

-

U bent dynamisch, neemt initiatief en speelt kort op de bal
Bezit van een heftruckrijbewijs is een pluspunt

Wij bieden:
-

Een stimulerende job met veel verantwoordelijkheid in een groeiend dynamisch bedrijf, waar
zelfontplooiing en elkaar bijstaan cruciale concepten zijn
Een heel grote mate van zelfstandigheid en flexibiliteit; Onze filosofie is resultaatsgericht
Een continu leerkader
Een sterk team met een entrepreneurspirit
Een heel goede verloning in lijn met uw ervaring
Voordelen in het pakket: auto, laptop, mobiele telefoon, maaltijdcheques, eco-cheques

Interesse?
Stuur dan onmiddellijk je motivatiebrief met CV via e-mail naar recruiting@engepar.be

