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BVBA Bourdeaud’hui is op zoek naar een gemotiveerd en enthousiast medewerker die als 
PLOEGBAAS BUITENSCHRIJNWERKER ons team wil komen versterken. 
 
Als PLOEGBAAS BUITENSCHRIJNWERKER ben je enerzijds een kei in het plaatsen van houten 
ramen, deuren, poorten, dakconstructies en gevelbekleding. Anderzijds draag je de 
verantwoordelijkheid op een toegewezen werf. Daar plan en organiseer je het werk en stuur 
je collega’s en eventuele onderaannemers taakgericht aan. Ook heb je een nauw contact 
met de projectleiders waarmee je op dagelijkse basis communiceert. Bovendien heb je oog 
voor kwaliteit en voer je kwaliteitscontroles uit. Je kan besluitvaardig handelen, reageert op 
een doelmatige manier op problemen en brengt oplossingen aan. 
 
Profiel 
 

- Je hebt kennis van schrijnwerk 
- Je hebt een sterk technisch inzicht 
- Je bent een mensgericht leidinggevende 
- Je bent flexibel en stressbestendig 
- Je werkt nauwkeurig en geordend  
- Je hebt verantwoordelijkheidszin 
- Je kan een team aansturen en coördineren 
- Je bent communicatief vaardig 
- Je werkt resultaatgericht 
- Je hebt geen hoogtevrees 
- Je hebt minimum 5 jaar ervaring 

 
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. Daarnaast bieden we je een competitieve verloning (barema bouw 
PC124) volgens ervaring, motivatie en toegevoegde waarde voor het bedrijf. En woon-
werkverkeer met lichte vracht van de firma. 
 
 
Contact: Van der Linden Steffi 
  0497/640133 
  steffi.vanderlinden@jostnv.be 
 
 
 
Graag tot binnenkort, 

Met vriendelijke groet. 
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