Siebens Spoorbouw , gevestigd te Hemiksem, is een gevestigde waarde als aannemer in
railinfrastructuurwerken in België. Siebens Spoorbouw maakt deel uit van de internationale
Strukton Groep.
Om ons team te versterken zijn wij op zoek een voltijdse (junior) Werfleider:
Functie :
➢
➢
➢
➢

Je organiseert, plant en volgt de uitvoering van de activiteiten op spoorwerven op.
Je geeft hierbij leiding aan meerdere kleine teams van arbeiders (en ploegbazen).
Je houdt toezicht op de correcte uitvoering van de werken en lost technische problemen op.
Je onderhoudt een vlotte en open communicatie en informeert de klant tijdens uitvoering
van de werkzaamheden.
➢ Je zorgt voor uitvoering van de activiteiten conform de geldende kwaliteits-, milieu- en
veiligheidsnormen
Profiel :
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Je genoot bij voorkeur een hogere technische opleiding (professionele bachelor bouw of
elektromechanica ) en hebt idealiter een eerste werkervaring achter de rug, ofwel in de
bouwsector ofwel in een productieomgeving.
Je bent in staat om een team te leiden en te motiveren.
Je bent stressbestendig en flexibel in werd, werkuren en werkregio.
Weekendwerk schrikt je niet af.
Je bent hands-on en houdt ervan om in een no-nonsense omgeving te werken.
Je bent bij voorkeur woonachtig in regio Antwerpen.
Je bent communicatief en werkt structureel.
Je bent zelfstandig ingesteld en resultaatgericht.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Jobgerelateerde competenties :
➢ De inplanting en beveiliging van de werf en opslagzones bepalen.
➢ Vanuit de uitvoeringsplannen de technische, materiële en financiële middelen bepalen; de
werkmethodes optimaliseren.
➢ De ploegbazen technisch bijstaan.
Noden aan mobiliteit en vorming bepalen.
➢ De opvolgingsdocumenten van werfactiviteiten invullen.
De gegevens analyseren.
➢ Samen met de klant de werf opleveren.
➢ Informeren en communiceren over de voortgang en moeilijkheden op een werf.
➢ Bevoorradingsbehoeften bepalen en bestellingen uitvoeren.
➢ De werf, de planning, de bouwwijze en de voorschriften aan de betrokkenen voorstellen.
➢ De aanvoer van leveringen, materieel en bouwmateriaal controleren.

Aanbod:
Je komt terecht in een jong en dynamisch team, waar opleidingen voorzien zijn en waar
vervolmaking en kans op doorgroei zeer reëel zijn.
Voor deze functie zijn een passend salarispakket + extra legale voordelen (met bedrijfswagen,
groeps- en hospitalisatieverzekering, laptop en smartphone) voorzien.

Plaats tewerkstelling :
Nijverheidsstraat 36 – 2620 Hemiksem

Interesse?
Stuur jouw cv en motivatiebrief naar jobs@siebensspoorbouw.com

