
Wij zoeken collega’s 

Wat zijn je taken?  
Je biedt ondersteuning aan het Hoofd Operaties en het Hoofd Projecten bij de voorbereiding en opvolging van de diverse 
werven: 

- Materialen bestellen voor een vlot verloop van de werven (materialen, onderdelen machines, te huren machines, 

werfketen, safety fences, mazout, …); 

- Aanvragen grondverzet, KLIP-KLIM, vergunning nachtlawaai,… ; 

- Opmaken OTW-dossiers (werfzonekennis, buitendienststellingen, materiaalkennis, …); 

- Checkin@work; 

- Werkbonnen voorbereiden, controleren en doorsturen voor facturatie; 

- Binnenkomende facturen van onderaannemers, bestelde materialen,… controleren; 

- Ondersteuning bij opmaak planning en communicatie daarover naar de arbeiders; 

- In samenspraak met de preventieadviseur neem je de nodige maatregelen inzake veiligheid en milieu en bereid je 

mee de werftoolboxen voor; 

- Bij lopende werven ben je bereid om indien nodig ’s nachts en in het weekend dringende acties telefonisch op te 

volgen; 

- … .  

Wie ben jij? 
- Je hebt minstens een bachelor diploma en bij voorkeur een eerste ervaring in een gelijkaardige functie; 

- De wil om bij te leren is sterk aanwezig;  

- Je toont interesse in techniek en spoorwegbouw; 

- Je staat stevig in je schoenen en bent communicatief sterk; 

- Je houdt van een uitdaging en bent gezond ambitieus; 

- Je hebt een degelijke kennis van Excel, Project en de andere MS Office-pakketten; 

- Kennis Frans is een pluspunt; 

- Je bent niet bang om initiatieven te nemen, maar staat ook open voor andere voorstellen en beslissingen; 

- Je woont in de ruime regio rond Heist-op-den-Berg. 

Interesse? Of nog vragen? 
015/25 24 16 
dorien@vanormelingen-stas.be  
www.vanormelingen-stas.be  
 

Wij hebben als familiebedrijf al meer dan 40 jaar een passie voor het onderhoud en de aanleg 

van sporen en scharen ons zo mee achter een duurzaam milieu.  

Werkvoorbereider Spoorwerken (m/v) 

Wat bieden wij?  
- Voltijds contract met een degelijk salaris, aangevuld met maaltijdcheques en groepsverzekering; 

- 20 vakantiedagen + 12 inhaalrustdagen (bouwverlof); 

- Werkzekerheid binnen een familiaal & groeiend bedrijf. 
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