
Adams Aannemingen nv in Beerse is al meer dan 55 jaar gespecialiseerd in grond- 
en afbraakwerken en aanverwante mobiele activiteiten zoals breek-, zeef-, frees- 
en hakselwerken. Doorheen de jaren bouwden we een uitgebreide expertise op in  
uiteenlopende projecten, vooral in de provincie Antwerpen. Onze klanten (project-
ontwikkelaars, overheid, particulieren, enz.) kunnen dan ook rekenen op onze  
vakkundige en kwaliteitsvolle aanpak. Naast een modern machinepark zijn gemoti-
veerde en ervaren vakmensen de sleutel tot ons succes. Dankzij een nauwe samen-
werking met onze zusteronderneming Adams Polendam nv kunnen we een volledig 
totaalpakket aanbieden en ons focussen op kwaliteit en service. Momenteel zijn we 
op zoek naar een gedreven (m/v):

WERFLEIDER
AFBRAAK- EN INFRASTRUCTUURWERKEN

Functie: Je bent verantwoordelijk voor het vlotte verloop van een 4-tal werven en stuurt per 
werf een 3 à 4 eigen, ervaren arbeiders aan. Je staat in voor de planning van de arbeiders op 
de werven en het afroepen van de materialen. Je bewaakt de kwaliteit en efficiëntie van de 
uitvoering en bent het aanspreekpunt voor onderaannemers en klanten. Ook verzorg je de 
bijhorende administratie, bv. opmaken van vorderingsstaten en voer je opmetingen uit.

Profiel: Het coördineren van werven is helemaal je ding! Bij voorkeur genoot je een hogere 
bouwkundige opleiding, maar belangrijk is vooral de ‘goesting’ om deze uitdaging aan te gaan. 
Zowel kandidaten met beperkte als uitgebreide ervaring komen in aanmerking. Uiteraard beschik 
je over sterke leidinggevende kwaliteiten en sta je op organisatorisch en administratief vlak 
sterk in je schoenen. Naast vlotte communicatieve vaardigheden beschik je ook over de nodige 
flexibiliteit. 

Aanbod: Je kan werken in een stabiele onderneming en een dynamisch team met een collegiale 
spirit die jouw inzet en inbreng waarderen. Wij werken hoofdzakelijk in de provincie Antwerpen, 
dus bij ons zijn verre verplaatsingen of fileleed uit den boze. Je kan ook rekenen op een 
motiverend loonpakket, inclusief firmawagen.

Interesse?  
Solliciteer dan via e-mail naar Greet Van Breda (gvb@adams-polendam.be).  Je 
kan rekenen op onze discretie. De aanwerving verloopt in samenwerking met Personeels-
adviesbureau Goelen. 

Personeelsadviesbureau Goelen
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