Cauwels Gebroeders is een dynamisch familiebedrijf gespecialiseerd in afbraak-, grond- en
rioleringswerken.
(erkenning klasse 3 voor afbraak, klasse 4 voor grond- en rioleringswerken)
Sinds 2008 staan wij voor kwalitatief en perfect uitgevoerde werken.
Onze slogan ‘Uw vertrouwen is gegrond’ wordt bevestigd door de vele tevreden klanten.
Degelijk, veilig en jong materiaal is voor ons een must!
Het uitgebreide machinepark met eigen materialen is hiervan het mooiste voorbeeld.

Om ons enthousiaste team te versterken zijn wij op zoek naar een

Werfleider (m/v)
Hoe vul je jouw dag?
Je bent de draaischijf van de werf en hebt alle touwtjes stevig in handen.
Je zorgt voor een efficiënte coördinatie, en dit van start tot oplevering.
Je zorgt hier oa voor een naadloze planning van de 10 ervaren medewerkers die je dagelijks
aanstuurt.
Als centrale punt ben je het aanspreekpunt voor alle betrokken partijen : de arbeiders, de
onderaannemers, bewoners, studiebureaus, besturen,…
Een werfbudget kent voor jou geen geheimen en je volgt dit dan ook nauwgezet op en stuurt bij waar
nodig.
De meet- en vorderingsstaten worden door jou accuraat opgemaakt en opgevolgd.
Geen ruimte voor errors bij jou!
Wie ben jij?
Je deed reeds enkele jaren ervaring op in wegenwerken en beschikt over minimum een bachelor
diploma in een bouwkundige richting.
Je kijkt op lange termijn en draait je hand niet om om een nauwkeurige planning op te maken.
Communicatief sta je sterk en je staat achter een open en eerlijke communicatie.
Je bent gedreven, enthousiast en een teamplayer!
Je haalt energie uit snel schakelen en kan verschillende bordjes in de lucht houden.
‘Resultaatgericht’ is jouw middle name en je kan doordacht knopen doorhakken.

Notie van landmeten? Dan heb je alvast een extra troef in handen.
Je bent op zoek naar een uitdagende job in een bedrijf met korte communicatielijnen en heel wat
autonomie.
Je hebt geen 9-to-5 mentaliteit, maar houdt van afwisseling en flexibiliteit.

Wat bieden wij jou?
Een afwisselende job met heel wat autonomie en kansen om het verschil te maken.
Een job in een familiebedrijf waar een ongedwongen sfeer heerst en de communicatie open is.
Innovatie staat voorop en het machinepark wordt regelmatig geüpdatet.
Een team gemotiveerde medewerkers en collega’s en twee begeesterde zaakvoerders, met wie je
nauw samenwerkt.
Een aantrekkelijk loonpakket, met heel wat extralegale voordelen.

Do we have a match?
Stuur snel jouw cv en korte voorstelling door naar jobs@cauwelsgebroeders.be.

