Adams is een familiale kmo in Merksplas en realiseert al meer dan een halve eeuw de meest diverse
grond-, wegenis-, rioleringswerken. Met een gedreven team van 50 medewerkers hebben we een
sterke reputatie uitgebouwd in de sector. Hierdoor werken we voornamelijk voor vaste
opdrachtgevers-overheden. Bekijk onze bedrijfsvideo op: www.adams.be
Om de uitvoering van onze werven in provincie Antwerpen te coördineren, zoeken we een (m/v):

Werfleider Wegenbouw
(Junior of Ervaren)
Na een leerrijke inloopperiode:
• Ben je verantwoordelijke voor de dagelijkse leiding op de werf: je bereidt deze voor,
coördineert en volgt deze op.
• Sta je in voor het opmaken van maandelijkse vorderingsstaten, bijhouden van meerwerken,
controleren van toeleveringen en het gebruik van materieel.
• Zorg je voor een goede werkplanning en motiverende aansturing van je ploegen en sta je
garant voor goede teamgeest en de nodige inzet op de werven.

Wij bieden:
• Een uitdagende functie bij een aannemer die investeert in zijn medewerkers en waar het
evenwicht bewaakt wordt tussen beheersbaarheid/werkdruk.
• Een losse bedrijfscultuur met gemotiveerde collega’s in een groeiend en stabiel bedrijf.
• Een werkomgeving waarin werknemers optimaal kunnen functioneren met modern
materiaal en een uitgebreid machinepark, dat in eigen werkplaats in perfecte staat gehouden
wordt.
• Een goed georganiseerde calculatiedienst ter ondersteuning van de werfleiders.
• Opleidings- en doorgroeimogelijkheden en marktconforme verloning, inclusief firmawagen,
gsm en laptop.

Jouw profiel:
• Naast een relevante opleiding (bv. bachelor bouw of industrieel ing. bouwkunde), beschik je
vooral over goede communicatieve vaardigheden.
• Hierdoor weet je enthousiast, joviaal, maar ook assertief en respectvol leiding te geven aan
zowel eigen ploegen als onderaannemers.
• Je bent organisatorisch sterk zodat je de voortgang van 3 à 4 werven efficiënt kan opvolgen.
• Uiteraard is ervaring in de sector een pluspunt, maar belangrijker zijn een teamgerichte en
hands-on aanpak.

Interesse?
Stuur je cv en motivatiebrief naar
solliciteren@goelen.be t.a.v. Gert-Jan
Claessen. Voor meer informatie kan je
ons bereiken op 014 61 57 87. Discretie
gegarandeerd!

