SOLLICITEREN

Callens – Werfleider / Pijpfitter
Warmtetechnieken (M/V)

Op zoek naar een Werfleider / Pijpfitter
Warmtetechnieken (M/V)
Als meewerkend werfleider/pijpfitter sta je in voor de organisatie van een
werf, de efficiënte taakverdeling en het (bege)leiden van de medewerkers
ter plaatse.
Je voorziet, in overleg met de projectleider, in een correcte
werkvoorbereiding onder meer op vlak van nodige materialen, doorgeven
van bestellingen, praktische organisatie op de werf ed.
De uitvoeringsplannen worden door jou gecontroleerd en voorbereid in
functie van de uit te voeren opdrachten.
Voor een groot deel van de tijd werk je zelf mee aan de uitvoering van de
operationele activiteiten (montage, lassen, ed.).
Je respecteert de vooropgestelde veiligheidsvoorschriften en fungeert ook in
dit verband als een voorbeeld voor jouw collega’s.

Wat wordt er van jou verwacht?
Je genoot bij voorkeur een technische opleiding of bent gelijkwaardig door
ervaring.
Logisch en ook praktisch kunnen redeneren zijn eigenschappen die jou
typeren.
Je beschikt over sterke communicatieve en leidinggevende vaardigheden en
werkt steeds klantgericht.
Je bent sterk in het plannen en organiseren van opdrachten en taken.
Je beschikt over een ruime technische bagage (materiaalkennis, planlezen,
e.d.) en vooral een sterke technische interesse.
Heb je kennis elektrodelassen? Pluspunt!
Je gaat steeds uiterst nauwkeurig, kwaliteits- en veiligheidsbewust te werk.
Je hebt aandacht voor een ordelijke werkomgeving en draagt zorg voor het
materiaal.
Je bent flexibel qua ingesteldheid en staat open voor een positieve
groepsgeest.

Voldoe je niet aan alle bovenstaande verwachtingen? Aarzel niet om vrijblijvend
contact op te nemen zodat we persoonlijk kunnen aftoetsen of je de geschikte
kandidaat bent.

Wat bieden wij jou aan?
Je kan aan de slag bij een dynamisch familiebedrijf en marktleider in de
industriële warmte- en luchttechnieken.
Transparantie, authenticiteit, open communicatie en ondernemerschap zijn
kernwoorden in onze dagdagelijkse bedrijfsvoering. We laten jou dan ook
met plezier ‘jezelf zijn’.
In een wereld in verandering laten we onze mensen zichzelf ontwikkelen
door hen zowel intern als extern op te leiden en te begeleiden. Deze
trajecten moeten onze 'Calliërs' toelaten hun verantwoordelijkheid,
zelfstandigheid en techniciteit verder te verfijnen en te benutten.
In een vooruitstrevende, ergonomische werkomgeving en infrastructuur
kunnen onze medewerkers rekenen op motiverende en aantrekkelijke
arbeidsomstandigheden en -voorwaarden. De vaste verloning wordt
afhankelijk van profiel en ervaring aangevuld met een mix van competitieve,
extralegale voordelen.
Een mix van ons pintje van de chef, fruit@work, verjaardagen, teambuildings
en tal van originele, sociale activiteiten kleuren onze jaarkalender.
http://www.callens.eu

