
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

VACATURE PROJECTLEIDER 
• Heb jij ervaring met industriebouw 

• Ben je gefascineerd door totaalprojecten 

van funderingen tot interieurafwerking  

• Ben je nuchter & gedreven 

• Kan je zelfstandig projecten opvolgen 

• Kan je werken met Autocad 

 

DAN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR JOU ! 



 

 

Bij BC-Construct ziet geen enkele dag er hetzelfde uit, vanuit jouw functie ben jij het aanspreekpunt voor 

de  opdrachtgever, je bent het gezicht van de organisatie. 

 

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor een aantal werven die gelijktijdig lopen.  

Industriebouw is een prefab bouwproces waarbij je heel veel wisselende werven hebt,  

gaande van kleine gebouwen 100 m²  tot grote bouwprojecten van +/- 3000 m² of meer. 

En dit met een breed takenpakket van funderingen tot interieurafwerking. 

Hoofdzakelijk in de regio Gent – Antwerpen – Brussel. 

 

Je brengt +/- 60 % van de tijd op de werven door, voor controle van de plannen en aansturing van  

de verschillende ploegen en onderaannemers. 

 

Je kijkt met een kritisch oog naar de werken om kwaliteit af te leveren.  Een tevreden opdrachtgever is 

jouw uiteindelijke doel. 

 

Je kan plannen lezen in Autocad, je kan hoeveelheden nagaan en maatvoering controleren. 

 

Je bent alert voor bijkomende werken en je zal meerwerken moeten calculeren en bespreken met de 

klanten. 

 

Je zal deelnemen aan werfvergaderingen. 

 

Je hebt spontaan intern overleg met de zaakvoerders, tekenaars en werkvoorbereider.      



 

 

        PROFIEL  

De ideale kandidaat :   

• Beschikt over een master diploma bouwkunde 

• Hij / zij heeft bij voorkeur een eerste ervaring op zak in een gelijkaardige functie 

• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en bent een echte teamplayer 

 

 

       WAT HEBBEN WIJ JOU CONCREET TE BIEDEN?  

• Een vast contract – fulltime, tegen een overeen te komen brutoloon 

• Een bedrijfswagen  

• GSM 

• Laptop 

• Maaltijdcheques  

• Ecocheques 

• Groepsverzekering 

 

• Een uitdagende functie binnen een jong en goed geleid bedrijf 

• Een tof team met open werksfeer en duidelijke communicatie 

 

 

  



 

 

 


