Zin in een straf
bouwverhaal als senior
projectleider (m/v) bij dhulst’?
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.

Jouw werk?

het hoofd koel houdt en in een
straal van 20 km rond Lier woont.

»»Je bereidt onze werven nauwgezet
voor en volgt de uitvoering ervan
grondig op.

»»Iemand die prioriteiten stelt,
oog heeft voor detail en vlot is
met cijfers.

»»Je bent de spil van het bouw-
project en stuurt de aankoop
en administratie.

»»Een kenner van MS-Office (Word,
Excel, Project) en Autocad. KPDBouwoffice en houder zijn van
een VOL-VCA zijn pluspunten.

»»Je staat garant voor de planning,
het budget, de kwaliteit en de
veiligheid van onze projecten.
»»Je overlegt met onze bouwheren,
architecten, studiebureaus,
leveranciers en onderaannemers.
»»Je motiveert en geeft leiding aan
onze ruwbouw ploegen.

Wie zoeken we?
»»Een master Bouwkunde,
Architectuur of gelijkwaardig met
min. 5 jaar aan ervaring in het veld.
»»Een begeesterd bouwer, een
teamspeler en problem solver die

Enthousiast? Graag je cv en motivatiebrief naar info@dhulst.be
t.a.v. technisch directeur Filip Verschueren. We trachten jouw
sollicitatie zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Wij bieden je?
»»Een uitdaging op maat in
alle veiligheid met voldoende
afwisseling.
»»50 teamleden die je graag wegwijs
maken in je nieuwe job.
»»Een familiale werksfeer dichtbij waar
je kansen krijgt en ook zelf grijpt.
»»Een competitief salaris naar
kennis, inzet en prestaties
aangevuld met bedrijfswagen,
gsm, groepsverzekering en
DKV hospitalisatieverzekering.

