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WERFLEIDER & OPMETER (M/V)

LOUVERS BELGIUM te Zaventem, Hermesstraat 8a, is een toonaangevende onderneming die totaaloplossingen op maat biedt op het gebied van 

binnen- en buitenzonwering. We doen zowel productie als installatie van binnenzonwering (roljaloezieën, lamellen, venitiaanse stores, etc) en buiten-

zonwering (screens, venitiaanse lamellen, etc.)

Met onze meer dan 30 jaar ervaring hebben we onze sporen verdiend in o.a. verschillende hotelketens, bankinstellingen, kantoorgebouwen, shops en 

verzorgingstehuizen als huisleverancier van zonweringsystemen.

Onze zorg voor kwaliteit en efficiëntie resulteert in duidelijke afspraken met de opdrachtgever, accurate opvolging van de werkzaamheden en per-

fecte afwerking.

Ervaren medewerkers, moderne machines en gedegen coördinatie zorgen voor afwerking volgens de regels van de kunst.

Uw functie:
Je dirigeert een team van installateurs en zorgt voor een goede werfopvolging. U bent verantwoordelijk voor het volledig 
project : 

• Opmaken van de productie fiches
• Plaatsing van binnen en buitenzonwering
• Bekabeling ( elektriciteit ) van gemotoriseerde zonwering
• Programmatie domotica (Somfy, enz,…)
• Aansturen van het plaatsersteam

Uw profiel:

•  U hebt bij voorkeur een  technische vorming gehad en geniet van enkele jaren ervaring.
•  U legt makkelijk contact met mensen van uiteenlopend niveau. U  zal  op  een  professionele  manier  onze   

 klanten helpen.
• Accuraatheid is een heel belangrijke troef
• Ervaring   in   de   zonwering,   veranda,   chassis   markt   is   een   heel   grote   troef   ofwel   als opmeter.
• Een  zeer  goede  kennis  van  het  Nederlands is  een  strikte  vereiste,  met eveneens een  goede  kennis  van  het 
Frans (of vice-versa)

Vijf goede redenen om bij LOUVERS te werken:

•Werkzekerheid in een toekomstgerichtbedrijf
•Contract van onbepaalde duur na een geslaagde inloopperiode
•Aantrekkelijke loopbaan-en doorgroeimogelijkheden
•Een aantrekkelijk basissalaris en heel aantrekkelijk bonussysteem
•Permanent leren 

Solliciteren:
Gelieve uw CV op te sturen naar:
Ter attentie van HR departement:  Mevrouw Sandra Belyavsky 
Email: sandra@louvers.be


