
 

 
Pluym – Van Loon nv, te Ravels, heeft al meer dan veertig jaar ervaring in diverse bouwprojecten. Als 
familiale klasse D6 bouwonderneming richten we ons vooral op residentiële projecten: appartementen, 
villa’s, sleutel-op-de-deurprojecten, enz. Vaak treden we op als onze eigen bouwheer en werken we met 
eigen mensen en vaste onderaannemers. Met ons gedreven en stabiel team van vijftig medewerkers 
bouwen we verder aan onze sterke reputatie in de provincie Antwerpen.  
 
Momenteel zijn we op zoek naar een (m/v):  
 
 

Junior Projectleider 
Residentiële bouw 

 
Na een korte maar grondige inwerkperiode ben je van A-Z verantwoordelijk met sterke focus op technische 
uitvoering van projecten: 
 

• Uitvoeringsplannen 

• Werfinrichting 

• Coördinatie werken 

• Opvolging van het uitvoeringsdossier 

• …. 
 
Je kan rekenen op nauwe ondersteuning van calculatieteam, administratie, facturatie, klantenbegeleider, … 
en werkt samen met ervaren werf- en projectleiders. Je bent het aanspreekpunt voor bouwheer, architect 
en onderaannemers. Je verplaatst je naar werven vanuit je eigen woonplaats en kan dus zelf je agenda 
bepalen. We verwachten dat de verdeling kantoor – werf zo’n 60%-40% zal zijn. 
 
 
Profiel:  

• Je hebt een hoger bouwtechnisch diploma (bv. bachelor bouw of ingenieur) en bent daardoor reeds 
vertrouwd met AutoCAD en planlezen. 

• Je komt graag in een werkomgeving terecht waar je gestimuleerd en opgeleid wordt.  

• Je hebt een hands-on mentaliteit en gedrevenheid passend bij een familiale KMO. 
 
 
Aanbod: Je komt terecht in een dynamisch bouwbedrijf met een goede reputatie en goed gevuld 
orderboek. Wij investeren bewust in mensen en de toekomst. Hierdoor bouw je ook expertise op in diverse 
uitvoeringstechnieken. Onze projecten liggen veelal in de Kempen en regio Antwerpen, tot max. 45min 
rijtijd. In ons stabiel en hecht team heerst er een informele, gemoedelijke sfeer. Uiteraard bieden wij een 
goede verloning, inclusief firmawagen. Overuren worden bijkomend vergoed of zijn op te nemen in extra 
vakantiedagen.  
 
 
Interesse of graag meer info? Contacteer Gert-Jan Claessen via 014 61 57 87 tijdens de kantooruren of 
mail je gegevens naar Gert-Jan@goelen.be. Je kan rekenen op onze discretie. 
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