
      ASSISTENT

PROJECTLEIDER
Waarom jij eruit springt:

  Je genoot bij voorkeur een opleiding als bachelor vastgoed, bouwkunde, 
architect-assistent,  toegepaste architectuur of als Master bouwkunde of 
interieurarchitectuur. 

  De perfecte oplossing, daar ga je voor.

  Je bent dynamisch en zet graag je schouders onder nieuwe uitdagende 
projecten.

  Je hebt een basiskennis van Autocad.  

  Een passie kan je niet pauzeren, buiten de vaste werkuren de puntjes op 
de i zetten zie je niet als een bekommernis.

  Je bent resultaatgericht.

Wat jij als projectleider bij ons kan verwezenlijken:

  Je assisteert de projectleiders

 Creatief, technisch, administratief en financieel: de bouwdossiers zijn in 
al hun aspecten veilig in jouw handen. 

  Je zorgt mee voor duidelijke uitvoeringsplannen, weloverwogen 
materiaalkeuzes, tussentijdse offertes, een uitvoeringsmeetstaat en een 
tevreden klant. 

  Energiezuinigheid boeit jou.

  De dossiers die je mee opvolgt zijn tot in de puntjes voorbereid en 
doordacht (hoe kan het ook anders). Ze vormen de basis voor een werf 
zonder problemen en nutteloos overleg. Hierdoor kan de werfleider een 
vlotte uitvoering realiseren. 

Wat we jou te bieden hebben:

Qubo, dat is passie voor bouwen en passie voor jouw toekomst. We zijn 
ambitieus en laten dit graag weerspiegelen in ons nieuw bedrijfsgebouw. 
Wij bieden je een plekje in een gezond en groeiend familiebedrijf met een 
open karakter, een full-time job binnen een jong, enthousiast team met een 
degelijke professionele omkadering. 

BEN JE KLAAR VOOR HET VOLGEND PROJECT?  
Stuur jouw cv en motivatiebrief naar Qubo NV, t.a.v. Bart De Malsche via bart@qubo.be of 
Zwaarveld 69, 9220 Hamme. Voor meer info: www.qubo.be / 052 499 591 / 0477 422 943

Qubo is een gepassioneerd familiebedrijf 
en sterk team in Hamme. We werken en 
bouwen in samenhang met onze visie: 
met een vurige passie voor bouwen, 
uitgesproken zin voor kwaliteit en goesting 
om erin te vliegen.

Ben jij net als ons gepassioneerd door 
architectuur, bouw en vakmanschap? Ben 
je dynamisch, heb je zin voor initiatief en is 
zelfstandig werken voor jou een zegen? Dan 
ben jij de enthousiaste projectleider (m/v) 
die we zoeken!

WIJ ZOEKEN EEN (M/V)


