
Ervaren werfleider 

Voor onze vestiging in Vlaanderen zijn wij op zoek naar een werfleider M/V. 

Omneo Management NV levert al meer dan 20 jaar toonaangevend werk in 
het begeleiden en het managen van bouwprojecten. Voor vooraanstaande 
bouwondernemingen (klasse 8) geven wij leiding aan de gekende projecten in 
gans Vlaanderen. 

Doe jij graag tonnen ervaring op en krijg jij graag de kans om een mooi netwerk 
uit te bouwen met o.a. projectleiders, aannemers, onderaannemers, architecten 
en leveranciers?  

Vind je het aantrekkelijk om steeds met een ander werfteam aan de slag te 
kunnen? Opdracht na opdracht ‘projectmatig’ terecht te kunnen bij een andere 
aannemer? 

Functie-inhoud 
Als werfleider ben jij verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele opvolging 
van de werf. Verantwoordelijk voor budgetten, termijnen, timing, veiligheid én 
kwaliteit van uitvoering. 
Je bent de schakel tussen het uitvoerend personeel, interne en externe partijen,  
de onderaannemers en leveranciers. 
Van ruwbouw tot afwerking. 
 
Je motiveert je werfteam door je handelen, door je technisch inzicht. 
Je weet hoe je, in het bijzonder, je team en onderaannemers moet aansturen om 
tot een succesvol eindresultaat te komen zowel qua klantentevredenheid als 
rendement. 

Profielomschrijving en competenties 
Je hebt een hogere opleiding bouwkunde of gelijkwaardig door een ruime 
werkervaring als werfleider of ploegbaas. 
Je hebt minstens een vijftal jaar relevante ervaring in de bouwsector (bij 
voorkeur in kantoorgebouwen, utilitaire en residentiële projecten, burgerlijke 
bouwkunde of industriële bouwprojecten). Van ruwbouw tot afwerking. 
Opleiding ‘Veiligheid voor operationeel leidinggevenden’. 
 
Je werkt gedreven, autonoom, oplossings- en resultaatgericht. 
Je bent praktisch ingesteld, vlot in staat om verbanden en oorzaken te 
detecteren.  
Sterk in plannen en organiseren en in het opvolgen en afdwingen van de 
planning. Bewaart het overzicht. 
Je hebt een flexibele houding.  



 
Je onderhandelt helder, open en constructief. Hebt overtuigingskracht. 
Goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands, in het Frans en  
het Engels, zowel in woord als geschrift.  
Vlot kunnen werken met de klassieke PC-toepassingen (Excel, Word, …) en MS 
Project. 
Affiniteit met tekenprogramma’s als AutoCAD. 
Leidinggevende vaardigheden. 
Een grote zin voor verantwoordelijkheid en veiligheid op de werf. 
Je bent gemakkelijk in de omgang, kunt goed samenwerken, een teamplayer. 
Je bouwt met trots aan je projecten en houdt niet van half werk. 
Bouwen is je passie. Kwaliteit draag je hoog in het vaandel. 
Je werkt klantgericht en bent stressbestendig. 

Wat bieden wij? 
Een informele, gezonde bedrijfscultuur met korte organisatielijn. 

Uitdagende projecten waarbij je veel vrijheid en verantwoordelijkheid krijgt. 

Veel afwisseling door de diversiteit aan opdrachtgevers. 

Wij geven je ruimte voor eigen initiatief, professionele ontwikkeling en ambitie. 

Waarden als respect en openheid zijn elementair in onze manier van 
samenwerken.  

De arbeidsvoorwaarden zijn marktconform. 

Interesse? 

Mail je cv dan zo snel mogelijk naar ada@omneomanagement.com ter 
attentie van de heer Ad Dane van Omneo Management NV of neem contact op 
met hem op het mobiele telefoonnummer 0477 66 60 44. 
 


