
 

 

dhulst’ nv, gevestigd in Lier, is een familiale algemene 
bouwonderneming. Ons bedrijf telt +/- 60 medewerkers en 
is actief in de provincie Antwerpen. 
 

 
Wij streven ernaar om kwaliteitsvolle bouwprojecten op te leveren binnen de afgesproken 
termijnen. Zo trachten we duurzame relaties op te bouwen met tevreden klanten. 
 
Wij creëren voor onze medewerkers een aangename en veilige werkomgeving en bieden  
hen alle kansen om zich te ontwikkelen.  
 
Ter versterking van onze diensten zijn wij op zoek naar een enthousiaste medewerker voor 
de invulling van:  
 

Werfleiding  
 
Functie : 

• Je staat in voor de dagdagelijkse opvolging van 1 of soms 2 werven. 
• Je staat nauw in contact met de onderaannemers, arbeiders en klant, coördineert en 

controleert de kwaliteit van de uitgevoerde werken. 
• Je zorgt dat de planning uitgevoerd wordt binnen de verwachte tijdsspanne. 
• Daarbij ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van de werken en de orde en 

netheid op de werf. 
• Je werkt nauw samen met en rapporteert aan de projectleider en kan rekenen op 

zijn ondersteuning. 
 
Profiel : 

• Bachelor bouw, A2 of equivalent. 
• Bij voorkeur enkele jaren ervaring binnen de sector. 
• Je werkt doelgericht, bent stressbestendig, een problemsolver  en een teamplayer, 

je kan prioriteiten stellen zonder de details uit het oog te verliezen. 
• Je hebt een degelijke kennis van MS-Office (Word, Excel, Project). 
• Houder zijn van een VOL-VCA is een pluspunt. 
• Je  woont in een straal van 20 km rond Lier. 

 
Wij bieden : 

• Een leerrijke, boeiende, uitdagende job in een aangename, moderne en familiale 
werkomgeving. 

• Een competitief salaris, afgestemd op kennis, inzet en prestaties aangevuld met  
extra voordelen waaronder een firmawagen, GSM, laptop,  een groepsverzekering en 
een 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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