VAN DE WALLE Industrial Building Contractor BV (www.vandewalle.be) is een jong, dynamisch
bouwbedrijf en kan als dochter van VT-Invest (www.vt-invest.be) opereren vanuit een
financieel sterke groep.
Wij voeren vanuit Aalter jaarlijks tientallen industriële bouwprojecten uit, goed voor een
rendabele omzet van 35 mln. € en dit hoofdzakelijk in de provincies Oost- en West-Vlaanderen.
Kom ons team versterken! wij wensen over te gaan tot de aanwerving van een:

MEDEWERKER BOUW: GRONDWERKEN/FUNDERING
Functie





Na een volledig interne opleiding zal je fungeren als grondwerker op onze
industriebouw projecten.
Taak:
- Je helpt mee bij het graven van sleuven en putten, je assisteert hiervoor de
kraanmachinist.
- Je staat mee in voor het wapenen, bekisten en betonneren van de
funderingszolen.
Je wordt tewerkgesteld in een vast team (3 personen), die op een veilige manier
projecten realiseert.

Profiel






Je hebt een beroeps- of technische (bouw)opleiding gevolgd
Je hebt een passie voor de bouwsector en fysieke arbeid schrikt jou niet af.
Je hebt affiniteit met (industrie)bouw en oog voor detail.
Je bent sociaal en kan gemakkelijk communiceren met je collega's. Gedrevenheid is
een van jouw pluspunten.
Ervaring is een meerwaarde maar zeker geen must.

Wat bieden wij?








Een boeiende functie met afwisseling en verantwoordelijkheid, in een
toekomstgericht bedrijf.
Uiteraard bieden we ook een aangepaste en aantrekkelijke verloning, aangevuld
met maaltijdcheques en alle voordelen die de bouwsector aanbiedt.
Je komt terecht in een dynamische omgeving waar een fijne werksfeer heerst.
Bijkomende opleidingen staan bij ons hoog in het vaandel.
Een ambitieus bouwbedrijf dat behoort tot een financieel sterke groep.
We hechten veel belang aan bedrijfswaarden zoals betrokkenheid, eerlijkheid en
respect.

Interesse in deze functie ?
Bezorg dan nu jouw CV en motivatiebrief aan isabel.vercamer@vt-invest.be, discretie
verzekerd.

VAN DE WALLE Industrial Building Contractor BV (www.vandewalle.be) is een jong, dynamisch
bouwbedrijf en kan als dochter van VT-Invest (www.vt-invest.be) opereren vanuit een
financieel sterke groep.
Wij voeren vanuit Aalter jaarlijks tientallen industriële bouwprojecten uit, goed voor een
rendabele omzet van 35 mln. € en dit hoofdzakelijk in de provincies Oost- en West-Vlaanderen.
Kom ons team versterken! wij wensen over te gaan tot de aanwerving van een:

MONTEUR INDUSTRIEBOUW
Functie





Na een volledig interne opleiding zal je fungeren als monteur op onze industriebouw
projecten.
Taak:
- Monteren van dragende structuren in staal en beton.
- Monteren van gevelpanelen: beton, cellenbeton en sandwichpanelen.
- Monteren van tussenvloeren: predallen en gewelven.
Na een inloopperiode word je tewerkgesteld in een vast team (4 personen), die op
een veilige manier projecten realiseert.

Profiel






Je hebt een beroeps- of technische (bouw)opleiding gevolgd.
Je hebt affiniteit met (industrie)bouw en oog voor detail.
Je bent iemand die geen hoogtevrees heeft.
Je bent sociaal en kan gemakkelijk communiceren met je collega's. Gedrevenheid is
een van jouw pluspunten.
Ervaring is een meerwaarde maar zeker geen must.

Wat bieden wij?








Een boeiende functie met afwisseling en verantwoordelijkheid, in een
toekomstgericht bedrijf.
Uiteraard bieden we ook een aangepaste en aantrekkelijke verloning, aangevuld
met maaltijdcheques en alle voordelen die de bouwsector aanbiedt.
Je komt terecht in een dynamische omgeving waar een fijne werksfeer heerst.
Bijkomende opleidingen staan bij ons hoog in het vaandel.
Een ambitieus bouwbedrijf dat behoort tot een financieel sterke groep.
We hechten veel belang aan bedrijfswaarden zoals betrokkenheid, eerlijkheid en
respect.

Interesse in deze functie ?
Bezorg dan nu jouw CV en motivatiebrief aan isabel.vercamer@vt-invest.be, discretie
verzekerd.

