
 

 

 
 
 

 

Diender chape 
 
Defraeye Bob is sinds 1987 dé referentie in chape- en isolatiewerken in West -en Oost-Vlaanderen.  
Defraeye Bob staat al jaren bekend voor zijn kwaliteit en service. Op dit ogenblik zijn wij op zoek naar een 
chapediender. 
 
Als chapediender sta je in voor de vlotte gang van zaken bij het plaatsen van chape op onze werven. Jouw 
hoofdtaak bestaat erin om de voorbereidende werken voor je rekening te nemen en te zorgen dat al het materiaal 
klaarligt voor de chapist.  
 
FUNCTIEOMSCHRIJVING 

• ’s Morgens ben je vroeg uit de veren om vanuit ons depot in Diksmuide naar één van de werven in West- 
of Oost-Vlaanderen te vertrekken. 

• Ter plaatse sta je in voor het voorzien van al het materiaal zodat onze chapisten de chape kunnen 
afslepen. 

• Je bent verantwoordelijk voor een gestroomlijnde gang van zaken en je zorgt ervoor dat de werken 
efficiënt kunnen uitgevoerd worden.  

 
PROFIEL 

• Je beschikt over een rijbewijs B. Rijbewijs CE is een grote meerwaarde. 
• Je hebt ervaring met chapewerken en je houdt ervan om het tempo erin te houden. 
• Je merkt snel waar het nodig is om een tandje bij te steken. 
• Je steekt graag de handen uit de mouwen en je kan vlot overweg met de schop.  

 
AANBOD 

• We bieden je een interessant verloningspakket. 
• Een fulltime job met engagement op de lange termijn. 
• Je kan rekenen op een interne opleidingsperiode. 

 
 
Ben jij zo iemand of ken jij zo iemand? Laat dan zeker van je horen of breng ons in contact met het talent 
dat jij kent! 
 
Waar kom je terecht? 
 
In een innoverend familiaal bedrijf met stevige roots, waarbinnen de jongste generatie zichzelf onderscheidt met 
digitalisatieprojecten.Wil je zien hoe het er aan toegaat? Bekijk alvast onze koer en de werven.  
https://youtu.be/nmr2sZQV1gM 
 
We kijken ernaar uit om jou te ontmoeten! Ben je geïnteresseerd in deze functie of heb je nog vragen?  
Contacteer gerust Hendrik Defraeye via hendrik@defraeyebob.be 
 


