
      ASSISTENT

  WERFLEIDER
Waarom jij eruit springt:

  Je genoot bij voorkeur een opleiding bouwkunde (bachelor, ingenieur of 
gelijkwaardig door ervaring). Je kent als geen ander de knepen van het vak. 

  Je hebt ervaring op de werf.  

  Je bent praktisch ingesteld en houdt vooral van aanpakken

  Je bent sociaal in omgang, maar kunt ook op uw strepen staan. Een efficiënte 
organisatie waar zowel klanten als onderaannemers tevreden mee zijn, daar 
gaat u voor. 

  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 en deadlines zijn voor jou heilig

Wat jij als medewerker bij ons kan verwezenlijken:

 Bij het opbouwen van een woning zijn er bij Qubo twee fases. De eerste is het 
uitvoeren van de metselwerken. De tweede fase is de afwerking die vrijwel 
volledig wordt uitgevoerd door onderaannemers en waarmee wordt gewerkt 
in vast partnership (dakbedekking, ramen, pleisterwerk,… tot de laatste 
kleine karweitjes voor de voorlopige oplevering). Voor die tweede fase bent u 
de rechterhand van de werfleider. 

	Je bent het aanspreekpunt van de klant en zorgt voor een vlotte planning en 
dagelijkse bijsturing.

  Klantendossiers stel je zonder verpinken op, zorgt voor de nodige offertes of 
zoekt naar een nieuwe onderaannemer. 

  Een meetstaat werk je af tot in de puntjes

  Je controleert en stuurt de werken bij op de werf,  voert opmetingen uit en 
controleert de afwerkingen van onze eigen afwerkploeg. 

  Uiteraard zal u moeten groeien in uw job. In het begin onder begeleiding 
van Kristof (verantwoordelijke productie), maar na een 2-tal jaar wordt u 
verondersteld als volwaardig werfleider uw verantwoordelijkheden op te 
nemen. 

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

WIJ ZOEKEN EEN (M/V)

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. En een 
firmawagen is inherent aan de job.


