Een sterk staaltje!
DILIEN METAALWERKEN NV is een ambitieus familiebedrijf, gevestigd in Houthalen. Sinds haar
oprichting in 1941 heeft DMW zich stap voor stap gespecialiseerd in het ontwikkelen, produceren en
uitvoeren van uiteenlopende metaal- en aluminiumwerken in opdracht van zowel de openbare als
privésector. Met een team van 60 gemotiveerde medewerkers, vernieuwde productiehallen voorzien
van moderne machines staan wij klaar voor de toekomst en willen wij graag aan jou de kans geven
om ons te vergezellen! Wij zijn op zoek naar een:

Werfleider
JOUW ROL BIJ DMW?
Als WERFLEIDER draag je de volledige verantwoordelijkheid voor het plannen en organiseren van
werven en zorgt voor de opvolging ervan.
•

Coördineren en uitvoeren van de dagelijkse bouw-en montage activiteiten

•

Aansturen van alle aanwezige bouw-en montagepersoneel op een werf

•

Leidinggeven en coördineren aan externe medewerkers en andere (onder)aannemers

•

Je voert technische besprekingen met de bouwheer, architect, studiebureau en
onderaannemers

•

Je volgt de volledige werfadministratie op en neemt deel aan de planningsvergaderingen

•

Je zorgt er steeds voor dat er voldoende materialen op de werven aanwezig zijn.

•

Je neemt contact op met de leveranciers en volgt de bestellingen op.

•

Je weet je team te motiveren en te sturen en stelt je flexibel op; je houdt van kwalitatief
werk, waar je op het einde van de dag met fierheid op terugkijkt. En dit alles doe je met de
nodige zorg voor veiligheid.

EN JIJ EEN DMW TEAMLID?
•

Je bezit een diploma in de bouwkundige richting en / of bezit ervaring als werfleider in de
bouwsector. Ervaring met industriebouw is een groot pluspunt.

•

Je hebt minimum enkele jaren relevante werkervaring.

•

Je bezit sterke leidinggevende competenties en hebt een sterk organiserend vermogen

•

Je communiceert en werkt proactief

•

Je bent stressbestendig en oplossingsgericht

•

Je hebt een basiskennis AUTOCAD en MS Office

•

Een aantrekkelijk salarispakket volgens jouw competenties en ervaring, aangevuld met
extralegale voordelen zoals een firmawagen, tankkaart, groepsverzekering, laptop & gsm.

WORDT JIJ EEN VAN ONZE MEDEWERKERS?
Stuur ons je cv en jouw motivatie om ons team te vervoegen naar jobs@dilien.com of stuur je
gegevens naar Dilien Metaalwerken, Centrum Zuid 3219, 3530 Houthalen.
Wij kijken er naar uit jou te ontmoeten!

Dilien… een sterk staaltje !

