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

wagen; 

- 20 vakantiedagen + 12 inhaalrustdagen (bouwverlof); 

- Werkzekerheid binnen een familiaal & groeiend bedrijf. 

Wie ben jij? 
- Je hebt een technische opleiding gevolgd en misschien zelfs een diploma industrieel ingenieur of bachelor 

bouwkunde;  
- Je hebt ervaring als Werfleider in een gelijkaardige sector;  
- Je staat stevig in je schoenen en bent niet bang om initiatieven te nemen, maar staat ook open voor 

andere voorstellen en beslissingen; 
- Je draagt veiligheid hoog in het vaandel;  
- Je bent bereid om geregeld ’s nachts en in het weekend te werken;  
- Je woont in de ruime regio rond Heist-op-den-Berg;  
- Je beschikt over een rijbewijs B;  
- Je spreekt perfect Nederlands en hebt een degelijke kennis van het Frans;  
- Pluspunten: ervaring in wegenwerken en/of spoorwerken, attest veiligheidscoördinator.  

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

 

Wij zoeken collega’s 

Wat zijn je taken?  
- Je bent ter plaatse verantwoordelijk voor de coördinatie en de uitvoering van één of meerdere werven 

onder leiding van de Projectleider en in samenwerking met de Medewerker Werven;  
- Je voert systematisch Last Minute Risk Analysis uit;  
- Je houdt systematische briefings voor, tijdens en na de werken met iedereen die de werfzone betreedt; 
- Je coördineert de activiteiten met en van alle betrokkenen en kijkt erop toe dat de werkzaamheden 

vorderen binnen de vooropgestelde termijn;  
- Je onderneemt actie indien nodig en durft korte-termijn beslissingen nemen voor het goede verloop van 

de werf, desgewenst in overleg met de Projectleider; 
- Je organiseert de logistieke behoeften voor de uit te voeren werken en anticipeert waar nodig;   
- … .  

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.  

Werfleider Spoorwerken (m/v) 
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