Wij groeien!
Hertsens Infra NV, gespecialiseerd in het uitvoeren van infrastructuurwerken
omvattende grond-, riolerings-, funderings-, verhardings- en inrichtingswerken, is een
VCA gecertificeerde groei-KMO.
Een echt familiebedrijf waar jij gaat meewerken aan de omgeving van onder meer
parken, speelplaatsen, parkings, verkavelingen, binnenpleinen, sportvelden en
woonwijken.
Vanuit ons nieuw modern kantoor, gelegen aan Schelde Linkeroever met prachtig zicht
op de Hobokense Polder, bedienen we de regio’s Antwerpen, Oost-Vlaanderen en
Vlaams-Brabant . Op onze website, Hertsens.be, kan je tal van referenties terugvinden:
onder andere Gent ‘AZ Palfijn’, Edegem ‘UZA’, Antwerpen ‘Provinciehuis’, Berchem ‘park
Brialmont’, Bonheiden ‘Imelda’, Mechelen ‘Kazerne Dossin’ en Meise ‘Plantentuin’.
Dit is wat een Projectleider doet bij ons:
Je organiseert en volgt de technische, menselijke en financiële middelen voor de realisatie
van een werf op. Je werkt van projectfase tot oplevering.
Je volgt de te respecteren deadlines en (veiligheid)regels op, je ziet toe op de kwaliteit van
de werken.
Je hebt commercieel en tactisch overleg met alle betrokken partijen.
Werfleiding, -organisatie en verdeling van de taken op de werf, ter ondersteuning van de
ploegbazen, vervolledigen jouw rol.

Dit ben jij:
Idealiter beschik je over een Master/Bachelor Bouw, maar een hoog denk- leer- en
redeneervermogen zijn minstens even goed.
Je hebt reeds enkele jaren ervaring als werf- of projectleider.
Assertiviteit, communiceren, plannen en organiseren, flexibiliteit en zorgvuldigheid
zijn aangeboren soft skills.
Entrepreneurship | situationeel leiderschap | veerkracht | commercieel inzicht |
betrokkenheid zijn basiscompetenties.

www.hertsens.be

Dit mag je bij ons verwachten:
Een topjob bij een absolute referentie binnen onze regio op vlak van
infrastructuurwerken.
Een nieuw kantoor, gelegen aan Schelde Linkeroever met prachtig zicht op de
Hobokense Polder, voorzien van moderne flexwerkplekken, gezellige cafetaria met terras
en andere facilitaire voorzieningen.
Als lid van de familie vind je een cultuur van betrokkenheid, kwaliteit, flexibiliteit en
een brede waaier aan kennis binnen totale omgevingsaanleg terug.
Je start met een intensieve opleiding, maar de focus ligt vooral bij ‘training on the job’.
Als projectleider krijg je bij ons van A tot Z de volledige verantwoordelijkheid over de aan
jou toegewezen werven. Volledig!
•
•

je wordt voorzien van de nodige werkmiddelen om jouw job naar behoren te
kunnen uitoefenen (smartphone-laptop-wagen)
uiteraard kan je rekenen op een marktconform salaris en extra-legale voordelen

Dit moet je doen bij interesse:
Denk je samen met ons het verschil te kunnen maken binnen de wereld van
infrastructuurwerken en totale omgevingsaanleg?
Vul dan snel onderstaande velden in of contacteer rechtstreeks Helena Hertsens | 0478
474 252| helena@hertsens.be

www.hertsens.be

