Van Thuyne zoekt een opmeter werven
Van Thuyne produceert een breed gamma aan vloerelementen: gewapende en voorgespannen gewelven, predallen, balken en
kolommen. Naast onze productiesites beschikken wij ook over een eigen studiebureau. Door onze gestage groei zijn we
momenteel op zoek naar een extra opmeter werven .
Word jij ons technisch visitekaartje?
Als opmeter zijn wij op zoek naar een extra enthousiaste collega, die zich kan vinden in een uitdagende en afwisselende functie.
Je gaat onze klanten bezoeken om de (reeds verkochte) werken op te meten, voor te bereiden en in te plannen voor ons
productieteam. Na het opmeten zorg je voor het vervolledigen van het dossier zodat het tijdig kan geproduceerd worden. Je
verzorgt de communicatie met het tekenbureau indien er aanpassingen aan het initiële order noodzakelijk zijn. Je plant onze
plaatsers in, stuurt ze aan en volgt de plaatsing op. Je draagt zorg voor de tijdige oplevering van de werven. Door zoveel mogelijk
onvoorziene omstandigheden uit te sluiten ga je zorgen voor een minimaal re-work. In samenspraak met de bedrijfsleiding kijk
je naar het optimaliseren van het opmeten en het plaatsen. Je zorgt er eveneens voor dat alle hulpmaterialen op de werven
aanwezig zijn. Je verzorgt de naservice van de werf. Tot slot bewaak je de veiligheidsvoorschriften.
Wij zijn op zoek naar iemand met een technische bouwkundige achtergrond, een groot verantwoordelijkheidsgevoel, die goede
communicatieve vaardigheden bezit. Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs B en hebt wel wat computervaardigheden ( MS
Office).
U hebt volgend profiel:
▪ Bij voorkeur beschik je over een bachelorsdiploma bouw of ben je gelijkwaardig door je ervaring als bouwkundig
tekenaar.
▪ Je hebt een goed technisch inzicht en een sterk analytisch vermogen.
▪ Je hebt zin om de zaken aan te pakken en bent daarin ook zeer nauwkeurig.
▪ Je hebt goede communicatieve eigenschappen en bent klantvriendelijk ingesteld.
▪ Kennis van andere talen zoals Frans of Engels is een pluspunt.
▪ Je kan creatief denken en bent steeds resultaatgericht.
▪ Je kan zowel in teamverband als zelfstandig werken.
▪ Ervaring in 3D is een pluspunt en je gelooft in BIM als toekomst voor de bouwsector.
▪ Je wil deel uitmaken van de Van Thuyne familie.
Aanbod
We bieden je een boeiende en gevarieerde functie aan in een groeiend en stabiel bedrijf. Je krijgt een voltijds of een 4/5 contract
van onbepaalde duur.
Wij voorzien een grondige interne opleiding, waarbij u kennis maakt met ons bedrijfseigen tekenpakket.
U komt terecht in een dynamisch bedrijf, waar een open communicatie heerst en ruimte is voor eigen inbreng. Wij bieden een
vaste fulltime job aan en voorzien een aantrekkelijk salarispakket. Daarnaast is er ook mogelijkheid tot glijdende uren. Je werkt
in een filevrije omgeving.
Je krijgt een vaste stek in onze gloednieuwe kantoren waarin er een no nonsens cultuur heerst.
Ben je geprikkeld door deze vacature en wil je ons team vervoegen dan aarzel dan niet om ons vandaag nog te contacteren.
Contact
Ben je geprikkeld door deze vacature en wil je ons team vervoegen aarzel dan niet om uw cv door te sturen en ons vandaag nog
te contacteren. Dit kan met mevrouw Fien Barra per email op fb@gewelven.be of telefonisch op 056 62 08 74 – Hooiemeersstraat
19 – 8710 Wielsbeke.
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