
 

 

 Projectleider Betonbewerking 
 

De Cibor Groep in Meerhout is een moderne bedrijvengroep gespecialiseerd in diverse bouwtechnische 

activiteiten: Lekdetectie, Bouwpathologie, Betonbewerkingen en Hersteltechnieken. Kortom, wij lossen diverse 

unieke bouwproblemen op. Met servicepunten over heel België en zo’n 130 gepassioneerde medewerkers zijn 

we uitgegroeid tot sprekende referentie in betonboren, zagen, schuur-, frees- en polijstwerken.  

 

Krijg een opleiding en groei uit tot expert 

- Je analyseert projectaanvragen en werkt voorstellen op maat uit voor klanten, nl. bedrijven, kleine en 

grote aannemers. Deze opdrachten zijn divers, vragen expertise en gespecialiseerde machines. 

- Je staat in voor de werfvoorbereiding, planning en stuurt onze techniekers aan. 

- Je volgt de uitvoering op en staat in voor opmetingen ter plaatse. 

- Door je relatiebeheer blijft Cibor on-top-of-mind bij klanten en bouwspelers.  

- Je werkt in sterk teamverband met onze techniekers, binnendienst en de zaakvoerder. 

 

Onze techniekers combineren vakkennis met een hoge graad van zelfstandigheid 

Want Cibor werkt uitsluitend met eigen personeel. Kennis van beton is dus geen must. Een hogere technische 

studie of ervaring in de bouwsector is wel aangewezen. Belangrijker is je drive om uit te groeien tot ons speerpunt 

op het vlak van betonbewerking. Je bent leergierig en initiatiefrijk. Als geboren motivator én organisator beschik 

je over leidinggevende en administratieve kwaliteiten. Door onze kortlopende projecten zie je snel resultaat van 

je werk. Je werkt dus graag klant- en resultaatgericht. 

 

Welkom aan boord 

Je kan rekenen op een aangename, collegiale werksfeer in moderne, nieuwe kantoren.  Als dienstverlenend 

bedrijf focussen we op een goede werk-privébalans. Regelmatige uren en een evenwichtige workload horen daar 

zeker ook bij. Dagelijks stuur je uiteenlopende projecten aan, welke veel variatie en voldoening bieden. Zo 

behartig je ook een erg divers cliënteel. We geloven sterk in het strategische voordeel van verdere 

moderniseringen en optimalisaties en zetten hier dan ook sterk op in. Door onze stabiele groei en werkzekere 

activiteiten kan je bij ons je talenten verder ontwikkelen. Uiteraard gaat dit alles gepaard met een competitief 

verloningspakket. 

 

Interesse? 

Bezorg ons snel jouw kandidatuur via solliciteren@goelen.be t.a.v. Anne-Sophie Horsten. Contacteer ons voor 

meer informatie of vragen op 014 61 57 87. Discretie gegarandeerd! 
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