
 

 

 

 

 

VACATURE DEFRAEYE BOB | WERFLEIDER (M/V) 

 

Defraeye Bob is sinds 1994 dé referentie in chape- en isolatiewerken in West-en Oost-Vlaanderen. Defraeye Bob 

staat al jaren bekend voor zijn kwaliteit en service. Als werfleider ben je een uithangbord van onze firma en sta je 

mee in met de planners en uitvoerende ploegen om deze kwaliteit en service hoog te houden. Ben je graag vroeg 

uit de veren en kan je omgaan met de vrijheid om initiatief te nemen en de weg op te gaan? Dan ben je misschien 

de man of vrouw die wij zoeken. 

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 

 

- Als werfleider ga je langs op de werf en verzamel je de nodige informatie in samenspraak met de klant. 

- Een plan lezen is je niet vreemd waardoor je de correcte aantekeningen kan maken. 

- Vervolgens neem je verantwoordelijkheid van de werf en zorg je er samen met onze uitvoerende ploegen voor dat 

deze tot een goed einde wordt gebracht. 

- Een goede communicatie en teamplayer zijn een must want je zal nauw samenwerken met onze planning en 

collega-werfleiders. 

- Een basiskennis van het office-pakket is een meerwaarde voor het vlot opvolgen van e-mails en het lezen en 

versturen van documenten. Veel tijd op bureau zal je niet doorbrengen maar een minimale efficiëntie is 

noodzakelijk. 

 

PROFIEL 

 

- Je beschikt over een rijbewijs B. Rijbewijs C is een grote meerwaarde maar geen must. 

- Je bent vastberaden om elk project tot een goed einde te brengen. 

- Je communiceert vlot met jouw interne en externe contacten. 

- Een minimale basiskennis van het office-pakket is noodzakelijk. 

- Enige ervaring of verregaande interesse in de bouwsector is een noodzaak. 

- Een minimale kennis van Engels en Frans is aangewezen. 

 

AANBOD 

 

- We bieden je een interessant verloningspakket met bedrijfswagen, smartphone en tablet. 

- Fulltime of lange termijn engagement. 

- Een interne opleidingsperiode. 

- De nodige vrijheid om je dag, werfbezoeken en bureautijd in te plannen. 

 

Interesse? Bezorg ons je cv en motivatiebrief per mail aan Hendrik@DefraeyeBob.be en wij koppelen spoedig met 

je terug. 

mailto:Hendrik@DefraeyeBob.be

