
 

PROJECTLEIDER (M/V) 
 

ConfiStruct is een afwerkingsbedrijf in de bouwsector met een team van gemotiveerde medewerkers die elk 

geplaatst worden in hun specialiteit. Dit gaat van arbeiders tot calculators en projectleiders die met passie en 

een goede samenwerking alle projecten tot een goed einde brengen. Dit met een zeer hoge 

klantentevredenheid als gevolg. Door onze stevige groei, zijn wij op zoek naar een enthousiaste projectleider in 

afwerking om ons team te komen versterken.  

FUNCTIE 

• Je beheert én beheerst het totale bouwproces van onze afwerkingsprojecten. 

• Je zorgt voor de opstelling en het bewaken van planning en budgetten met de nodige zorg en kwaliteit. 

• Je staat in voor de technische en administratieve opvolging. 

• Jij bent het centrale figuur van het ganse bouwteam en zorgt voor een goede samenwerking tussen enerzijds de 

opdrachtgever/bouwheer en anderzijds de architect, het studiebureau, de aannemers en onderaannemers. 

• Jij bent de motor van het project door het bouwteam aan te sturen, te leiden- en begeleiden, te motiveren en 

op een professionele manier te delegeren.  

• Een échte troubleshooter die het hoofd biedt aan verschillende mogelijke hindernissen/risico’s, en hierna zorgt 

voor een gepaste oplossing. 

• Jij zorgt voor de organisatie van het interne technische verloop van projecten binnen de onderneming. 

PROFIEL 

• Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in de bouwsector. (ervaring in afwerking is een pluspunt)  

• Je bent een straffe communicator en bent stressbestendig ingesteld.  

• Je bent cijfergericht en hebt planmatig inzicht.  

• Werken in team is je op het lijf geschreven, en aan doorzettingsvermogen geen gebrek.  

• Je spreekt vlot Nederlands en bent de Franse taal machtig.  

AANBOD 

• Een familiale én losse sfeer binnen onze onderneming, dit vinden wij uiterst belangrijk!  

• Vertrouwen staat bij ons centraal.  

• Een vaste, voltijdse tewerkstelling binnen een jong, stabiel en gezond bedrijf.  

• Jaarlijks toffe shortski of teambuilding is een klassieker binnen ons enthousiast team. 

• Een aantrekkelijk salarispakket mét bedrijfswagen. 

 

Heb jij interesse om ons jong, enthousiaste team te komen vervoegen? 

Kom dan gerust even langs voor een gezellige babbel met een lekkere kop koffie. 

Ben je beschikbaar voor een gesprek op vrijdag? Dan kan dit met een lekkere pint of een goed glas wijn.   

 

Stuur jouw CV mét motivatie door naar hr@confistruct.be .  


