Axibeton is op zoek naar een:

Projectleider - Productie
Functie
Je bent verantwoordelijk voor het proces en de realisatie van onze prefab-elementen, vanaf
het verkrijgen van de opdracht tot en met de levering aan de klant.
Je geeft leiding aan de werknemers van de productiehal, door hun te ondersteunen,
instrueren, coachen en motiveren waar nodig en bent verantwoordelijk voor hun
persoonlijke ontwikkeling.
Je bedenkt passende oplossingen voor knelpunten of problemen die zich voordoen in de
werkuitvoering en/of in de samenwerking in je team.
Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding van de projectdoelstellingen.
Je bewaakt de kwaliteit, kwantiteit en de voortgang van de werkuitvoering.
Je moet de doelstellingen zo efficiënt mogelijk behalen en houdt rekening met de
vooropgestelde budgetten.
Je signaleert, analyseert ontwikkelingen en knelpunten in de uitvoering en overlegt hierover
met de betrokkenen of de algemene directeur.
Je rapporteert aan de algemene directeur.

Profiel:
•

•
•

Je hebt kennis van prefabbeton of betonproductie en met maatwerk en/of je bent
bereid om deze te verwerven. Je hebt een grote interesse in hoe zaken gemaakt
worden.
Je hebt minimum een bachelor bouw of door ervaring en bent sinds 5 jaar werkzaam
in de bouw
Je beschikt over een goede kennis planlezen en over bouwkundig inzicht

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je kan vlot met diverse computertoepassingen werken
Je kan leiding geven, managen, coachen en delegeren.
Je beschikt over organisatietalent en bent een beslissingsnemer
Je werkt nauwkeurig, gedisciplineerd en gestructureerd
Je bent commercieel ingesteld en klantgericht
Je bent technisch onderlegd
Je bent stressbestendig, creatief, flexibel en je kan zelfstandig werken
Je bent sociaal en communicatief vaardig
Je hebt een klantgerichte en klantvriendelijke instelling

Aanbod
Wij bieden je een uitdagende & afwisselende job aan in een enthousiast en standvastig team
binnen een bedrijf met groeimogelijkheden. Je werkt in een dynamisch en gezond
familiebedrijf. Je ontvangt een markt conforme verloning met extralegale voordelen:
maaltijdcheques, extralegaal pensioen, bedrijfswagen, tankkaart, gsm abo.

Interesse?
Stuur je CV door naar ines@axibeton.be of via telefonisch contact op via het nummer
089/254 154

