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Allround bouwarbeider  
 

Functieomschrijving  
 

Je bent van alle markten thuis binnen de bouwwereld. Je vindt afwisseling zeer belangrijk in jouw job. Je houdt van 
afbreken, maar bouwt ook graag terug op. Inhoud job: afbraakwerken, kleine metselwerken, bekistingswerken, 
timmerwerken, grondwerken,… 

 

Aanbod 

 

IBS is een dynamisch en groeiend familiaal bouwbedrijf. Wij zijn intussen met meer dan 100 collega’s, maar kunnen 
nog steeds versterking gebruiken. 

Onze mensen wonen van de Kempen tot het Waasland. We proberen zoveel mogelijk werk in eigen streek te 
voorzien. Elke ploeg heeft een volledig uitgeruste en comfortabele werfwagen, waarmee de chauffeur ’s morgens 
zijn werkmakkers thuis ophaalt en rechtstreeks naar de werf rijdt. 

Werken in de bouw is zeker niet evident: vroeg uit de veren, complexe projecten, fysieke arbeid verrichten, etc. 

Toch biedt het ook veel voordelen: 

• Je blijft eeuwig trots op de gebouwen die je zelf mee gerealiseerd hebt 
• Inzet van veel, hoogtechnologisch materiaal om het werk te vergemakkelijken 
• Een goede verloning met veel sectorvoordelen. Loon volgens barema’s 
• Stipte betaling met voorschot 
• Kans tot het volgen van bijkomende opleidingen 
• Je hoeft ’s avonds niet meer naar de fitness 

Contract 
 

• Vaste Job  

• Contract van onbepaalde duur  

• Voltijds 

Profiel 

 

Ervaring met bekisten vormt een pluspunt. Wij kunnen zowel mensen met als zonder ervaring gebruiken. 
Belangrijkste basisvereisten: 

• Gemotiveerd 
• Goede kennis Nederlands 
• Oog voor veiligheid 
• Rijbewijs B 
• VCA vormt een meerwaarde, maar kan nadien nog behaald worden 
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Jobgerelateerde competenties  

• De ondergrond klaarmaken (muren, houtwerk, ...) en de tussentijdse en afwerkingsverflagen aanbrengen 
• Groene zones en buitenruimtes onderhouden 
• De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen 

Bestellingen plaatsen 
• Het onderhoud uitvoeren van: Bedrijfsruimtes 
• Het onderhoud uitvoeren van: Openbare gebouwen 
• Het onderhoud uitvoeren van: Wegen 
• Vloer- en muurbekleding verwijderen, plaatsen of herstellen (tegels, parket, lambrisering, plinten, ...) 
• Veiligheids- of signalisatie-elementen plaatsen of aanpassen (noodafbakening, sprinklers, noodverlichting, 

...) 
• Bestaand metselwerk wijzigen of herstellen 
• Meubels, sportinfrastructuur, tussenwanden, valse plafonds, ... demonteren of monteren 
• Elementen op grote hoogte bevestigen (guirlandes, antivogelnetten, spandoeken, ...) 
• Communiceren met gebruikers van de gebouwen, leveranciers, onderaannemers, ... 

Vereiste studies  

Geen specifieke studievereisten 

Talenkennis  

• Nederlands (zeer goed)  

Werkervaring  

Minstens 2 jaar ervaring  

Rijbewijzen/attesten 
 

• Rijbewijs B 

• VCA (certificaat basisveiligheid)  


