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De verstrekte informatie als ook de opgegeven maatvoeringen zijn louter informatief en kunnen steeds gewijzigd worden zonder voorafgaandelijke berichtgeving.

WERFLEIDER & OPMETER (M/V)

LOUVERS BELGIUM te Zaventem, is een toonaangevende onderneming die totaaloplossingen op maat biedt op het gebied van binnen- en buiten-

zonwering. We doen zowel productie als installatie van binnenzonwering (roljaloezieën, lamellen, venitiaanse stores, etc) en buitenzonwering (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 : 

• U staat in voor de definitieve opmeting van de u toegewezen werven.
• U volgt het volledige productieproces tot en met de plaatsing.
• U bent verantwoordelijk voor de naleving van de regelgeving en interne procedures van de werf.
• U zorgt voor de nauwkeurige uitvoering van de werf in overleg met de klant en met inachtneming van het voorop 
 gestelde budget.
• U respecteert de afgesproken timing en anticipeert op de mogelijke imperatieven eigen aan elke werf.
• U rapporteert aan het management. 

Uw profiel:
• Administratieve en organisatorische vaardigheden zijn een must
• U werkt autonoom, stelt prioriteiten en kunt knopen doorhakken
• Het werk is veeleisend . U dient uiteraard stressbestendig te zijn en het onverwachte is steeds een uitdaging.
• Ervaring in de bouwsector is essentieel.
• Kennis van overheidsopdrachten is een troef.

Vijf goede redenen om bij LOUVERS te werken:
• Werkzekerheid in een toekomstgerichtbedrijf
• Contract van onbepaalde duur na een geslaagde inloopperiode
• Aantrekkelijke loopbaan doorgroeimogelijkheden
• Een aantrekkelijk basissalaris en heel aantrekkelijk bonussysteem

Solliciteren:
Gelieve uw CV op te sturen naar  hr@louvers.be


