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Werfleider bouw  
 

Functieomschrijving  

Als werfleider ben je verantwoordelijk voor een kwalitatieve en efficiënte uitvoering van 1 of 2 bouwprojecten. Dit 
vanaf de voorbereiding van de werf tot en met de definitieve oplevering. 

Samen met de projectleider zorg jij ervoor dat de werf optimaal loopt. Je bekijkt vooraf de plannen, bestelt het 
nodige materieel/materiaal, maakt afspraken met ploegbazen en onderaannemers, controleert de werken en stuurt 
bij waar nodig. Jij bent de stuwende kracht op de werf en realiseert dit samen met je hele ploeg. 

Je ondersteunt de projectleider met de administratieve opvolging van de werf:  

• opstellen en bewaken van de uitvoeringsplanning 
• in samenspraak met de projectleider het onderhouden van contacten met opdrachtgever, architect, 

studiebureau,… en mogelijks deelnemen aan de werfvergaderingen 
• waken over de kwaliteit en veiligheid op de werf 
• dagelijkse leiding van het werfteam waarin je streeft naar gezond evenwicht tussen de technische en 

relationele aspecten op de werf 

Aanbod 
 

Wij bieden je een uitdagende job met verantwoordelijkheid in een aantrekkelijke en snelgroeiende omgeving binnen 
de Bouwindustrie. Je komt terecht in een standvastig bedrijf met een succesvol team, waar je een mooie carrière 
kan uitbouwen. Dit alles in een aangename werksfeer, waar open communicatie centraal staat. 

Onze activiteiten gaan zeer breed, dus je zal steeds wel een project naar je gading vinden: 

• Gebouwen sleutel-op-de-deur 
• Industriële bouwwerken bij bedrijven als BASF, Pfizer, Nike, Coca Cola, Atlas Copco,… 
• Infrastructuurwerken 
• Binnenafwerking 
• Beton- en metselwerken 
• … 

Je kan rekenen op een aantrekkelijk salarispakket dat overeenkomt met je ervaring, profiel en vaardigheden. 
Bijkomend worden tal van extralegale voordelen aangeboden zoals groeps- hospitalisatieverzekering, 
maaltijdcheques, bedrijfswagen, ... 

 

Contract 
 

• Vaste Job  

• Contract van onbepaalde duur  

• Voltijds 
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Profiel 
 

• Je bent zeer gedreven en werkt graag in teamverband. 

• Je bent communicatief sterk, assertief en toont luisterbereidheid.  

• Je bent sterk in organiseren en plannen.  

• Je hecht veel belang aan kwalitatieve werken en volgt de richtlijnen op voor een veilige werkomgeving.  

• Je kan leiding nemen.  

• Je genoot een bouwkundige opleiding (professionele bachelor bouw – Industrieel Ingenieur Bouw)  

• Je bent in het bezit van een VCA attest – veiligheid voor leidinggevende.  

• Je hebt een ruime ervaring in een gelijkaardige functie. 

Jobgerelateerde competenties  

• Vanuit de uitvoeringsplannen de technische, materiële en financiële middelen bepalen 
De werkmethodes optimaliseren 

• De activiteiten van het personeel plannen en de werkposten verdelen 
• De werf, de planning, de bouwwijze en de voorschriften aan de betrokkenen voorstellen 
• De inplanting en beveiliging van de werf en opslagzones bepalen 
• De aanvoer van leveringen, materieel en bouwmateriaal controleren 
• De voortgang en conformiteit van de realisaties opvolgen en controleren volgens het uitvoeringsplan 
• De ploegbazen technisch bijstaan 

Noden aan mobiliteit en vorming bepalen 
• De opvolgingsdocumenten van werfactiviteiten invullen 

De gegevens analyseren 
• Bevoorradingsbehoeften bepalen en bestellingen uitvoeren 
• Funderingen, een geul, een sluisbedding controleren 
• Specifieke attesten van het personeel controleren 
• Het werk van leveranciers of dienstverleners controleren 
• Informeren en communiceren over de voortgang en moeilijkheden op een werf 
• Samen met een klant een werf opleveren 

Vereiste studies  

• Professioneel bachelor Bouw  

• Gelijkwaardig door ervaring 

Talenkennis  

• Nederlands (zeer goed)  

• Frans (goed) 

• Engels (goed)  

Werkervaring  

Minstens 5 jaar ervaring  

Rijbewijzen/attesten 
 

• Rijbewijs B 

• VCA – VOL (certificaat veiligheid voor leidinggevenden)  


