
SHM De Mandelbeek wil een toonaangevende speler zijn in het aanbod 

van sociale woningen in de regio. De maatschappij is momenteel actief in 

de gemeentes Ingelmunster, Pittem, Ledegem, Kortemark, Wingene en 

Izegem. Wij beheren momenteel een patrimonium van in totaal 459 

woongelegenheden. In de komende jaren zullen heel wat nieuwe sociale 

woningen (huur en koop) bijkomend worden gerealiseerd. Tevens zit De 

Mandelbeek in een fusieproces met de Izegemse bouwmaatschappij 

waarbij wij samen op MLT naar een maatschappij van 1000 woningen zullen evolueren. Verdere info 

over ons kan u vinden op www.demandelbeek.be. 

Voor de verdere uitbouw van onze organisatie op vlak van projectopvolging wensen wij ons team te 

versterken met een:   

PROJECTMEDEWERKER BOUW M/V 

Functie  

- U staat in voor de opvolging van de lopende werven binnen de rol van bouwheer (A –> Z) 

- Mee coördineren van de omgevingswerken i.s.m. werfopzichters VMSW 

- Bijwonen en opvolgen van werfvergaderingen, van voorlopige en van definitieve oplevering 

- Nazorg van de uitgevoerde bouwprojecten koop / huur 

- Administratief voorbereiden dossiers m.b.t. nieuw te realiseren projecten + digitaal opvolgen 

en doorgeven naar VMSW (project- en documentenportaal) 

- Is hiërarchisch ondergeschikt aan de directeur 

  Profiel 

- Bachelor bouw of gelijkwaardige opleiding 

- Met zin voor verantwoordelijkheid 

- Praktijkgericht 

- Accuraat, zorgvuldig en resultaatgericht kunnen werken 

- Goede communicatievaardigheden  

- Kan zowel zelfstandig als in team werken 

- Bij voorkeur uit de nabije regio 

Kennisgebieden 

- Zeer goede bouwtechnische kennis 

- Goede administratieve vaardigheden 

- Uitstekende kennis van MS Office pakketten /  goede algemene informaticakennis 

- Indien mogelijk ook kennis van de wetgeving overheidsopdrachten 

Aanbod 

- Een contract van onbepaalde duur 

- Een gevarieerde job binnen een snel groeiende maatschappij 

- Een verloning op basis van de loonschalen B van de Vlaamse Gemeenschap + bijkomend 

extralegale voordelen 

- Goede werksfeer binnen een klein team 

Interesse? Stuur uw motivatiebrief en c.v. uiterlijk tegen 15/7/18 op naar De Mandelbeek, t.a.v. 

Peter De Clerck, Oostrozebekestraat 136 bus 1, 8770 Ingelmunster of via info@demandelbeek.be.   

mailto:info@demandelbeek.be

