Zin in een straf bouwverhaal? dhulst’ is op zoek naar bouwhelden met
goesting en lef. Wij zijn een familiebedrijf met een accent en staan
steeds open voor nieuwe samenwerkingen. Want bouwen doen we graag
samen. dhulst’ bouwt van jou.

Vanonder de Lierse Zimmertoren helpen wij al 4 generaties lang particulieren, organisaties
en lokale overheden met bouwen. Wij houden van prikkelende projecten en straffe
architectuur. En die leveren we met hoogwaardige kwaliteit binnen afgesproken termijn
en budget. Zo willen we een duurzame relatie opbouwen met onze klanten.

Ter versterking van team dhulst’ zoeken we een:

Allround Arbeider Bouw (M/V)
Jouw werk:
●

●
●

Je stort beton, maakt en plaatst bekistingen (systeem- en traditioneel). Je metselt
binnen- en buitenmuren (gevelsteen), parement (snelbouw) en bouwt muren in
breuksteen (natuursteen).
Als allround arbeider ben je ook bedreven in schrijnwerk, vloeren, gyproc,
bezetten, isolatie, afbraak, elektriciteit en loodgieterij.
Je hebt ervaring in het bedienen van een snelopbouwkraan type Arcomet en/of
torenkraan (met attest).

Wie zoeken we:
●
●

●
●

Een kandidaat uit de regio Lier met diploma BSO 3de graad Ruwbouw of
gelijkwaardig door ervaring die het Nederlands goed beheerst.
Een teamspeler die 2 jaar aan ervaring op een bouwplaats kan voorleggen,
zelfstandig kan werken met zin voor nauwkeurigheid en regels en afspraken
naleeft.
Een handig, ordelijk en flexibel persoon.
Een houder van een VCA- attest basisveiligheid en/ of een attest bedienaar
snelopbouwkraan/torenkraan. Maar dat is een pluspunt.

Wij bieden je:
●
●
●
●
●

Een voltijdse job onder contract van onbepaalde duur.
Een familiale werksfeer dichtbij huis.
Een uitdaging op maat in alle veiligheid met voldoende afwisseling.
Een dynamisch team dat je graag wegwijs maakt in je nieuwe job.
Een competitief salaris naar kennis, inzet en prestaties aangevuld met onder meer
groepsverzekering en DKV hospitalisatieverzekering.

Zin in een straf bouwverhaal met dhulst’? Graag je cv en motivatiebrief naar
info@dhulst.be t.a.v. Bernard Le Boudec. We trachten jouw sollicitatie zo spoedig
mogelijk te beantwoorden.
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