BVBA Bourdeaud’hui is op zoek naar een gemotiveerd en enthousiast medewerker die als
PROJECTLEIDER ons team wil komen versterken.
Als projectleider heb je de verantwoordelijkheid om diverse projecten tot een goed eind te
brengen. Hierbij neem je de administratieve voorbereiding, financieel beheer en nazorg van
de werf voor jouw rekening. Dit houdt in: opstellen van dossiers en planning, bestellen en
goedkeuren van materialen, opvolgen van meet – en vorderingsstaten, verwerken van
meerwerken in de offerte en beheren van afrekeningen. Ook anticipeer en reageer je efficiënt
op problemen en breng je oplossingen aan. Bovendien ben je een mensgerichte
leidinggevende die zijn/haar plaatsingsploegen als eventuele onderaannemers aanstuurt en
motiveert. Je geeft hen de nodige technische instructies en houdt de veiligheid in de gaten.
Mede kom je in contact met externen. Zo heb je nauw contact met de klant in de eerste plaats,
leveranciers, aannemers, architecten, etc. Kortom je bent een duizendpoot die verschillende
taken combineert.
Profiel
-

Je bent nauwgezet en werkt geordend
Je hebt zin voor verantwoordelijkheid
Je kan zelfstandig werken
Je bent communicatief vaardig
Je bent ondernemend
Je hebt een sterk technisch inzicht
Je kan besluitvaardig handelen
Je kan leiding geven
Je kan plannen en organiseren
Je bent stressbestendig
Je hebt een commerciële ingesteldheid
Je bent flexibel

Ons aanbod
Wij bieden je een boeiende functie met uitdagende en afwisselende projecten aan in een jong
en dynamisch bedrijf met doorgroeimogelijkheden. Het team waarin je terecht komt bestaat
uit jonge gemotiveerde mensen die elk hun eigen verantwoordelijkheden hebben. We staan
open voor zelfstandig werken met een eigen visie en eigen inbreng. Communicatie en open
staan voor nieuwigheden vinden we heel belangrijk opdat we ons bedrijf verder kunnen laten
groeien.
Contact:

Daphne Stoebel
0470/ 28 49 60
Daphne.stoebel@jostnv.be

Graag tot binnenkort,
Met vriendelijke groet.
Bourdeaud'hui BVBA
Astridlaan 181 b2
9500 Geraardsbergen

Tel: 054/433 533
Fax: 054/433 534
Bourdeaudhui@jostnv.be

BTW BE0439.538.375
KBC 444-8615011-41

