White Crow Selection is op zoek naar een assistent werfleider.
Onze klant is gespecialiseerd in de aanleg & het onderhoud van kwalitatieve sportvelden.
Als gedreven assistent-werfleider (grondwerken) lever je een brede bijdrage aan de
verschillende projecten in de aanleg van sportkunstgrasvelden in België.

Jouw verantwoordelijkheden?
Als assistent-werfleider houd je toezicht op het correct uitvoeren van de werken, dit zowel
van eigen medewerkers als onderaannemers.
Je maakt de planning op en houd het budget in het oog.
Je laat de nodige materialen en machines tijdig leveren op de werf.
Je zorgt voor orde en veiligheid op de werf.
Je rapporteert aan de hoofdwerfleider.

White Crow Selection gaat op zoek naar de volgende witte raaf voor haar klant:
Je hebt een bachelor denk- en werkniveau en je kan relevante ervaring voorleggen in
planning en organisatie.
Je denkt oplossings- en resultaatgericht en bent een echte teamplayer.
Veiligheid draag je hoog in het vaandel
De MS Office programma's hebben geen geheimen voor jou.
Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands en in het Frans!
Je houdt ervan je schouders te zetten onder uitdagende projecten.
Jouw ondernemend en ambitieus karakter zorgt ervoor dat je doorgroeit binnen het bedrijf.

Onze klant biedt jou:
Je krijgt een uitdagend parcours binnen een stabiele omgeving met een familiale cultuur;
een goede coaching on-the-job; een aantrekkelijk loonpakket, aangevuld met interessante
voordelen.

Interesse? Wens je bijkomende informatie?
Aarzel dan niet om ons je persoonlijke CV te mailen naar info@whitecrowselection.com ,
opdat we je kunnen contacteren voor bijkomende informatie hieromtrent.

Door te solliciteren op deze vacature, erkent u dat u de volgende voorwaarden hebt gelezen
en ook accepteert : http://whitecrowselection.com/LEGAL_Privacyverklaring.pdf

Aarzel niet om onze LINKEDIN en/of FACEBOOK pagina’s te volgen (WHITE CROW
SELECTION) om steeds als eerste op de hoogte te zijn van onze nieuwe vacatures.
Met vriendelijke groeten,
Cordialement,
Yours sincerely,
Miguelle Remes
HR Consultant
White Crow Selection
Antwerp – Brussels
Mobile: +32 485 0 05 21
www.whitecrowselection.com

