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Bouwbedrijf Floré nv is gegroeid uit een familiale kmo sinds 1930 en heeft  in de loop der jaren zich sterk 
geprofileerd in het segment voor openbare aanbestedingen. De bouw en renovatie van openbare gebouwen, 
scholen, rusthuizen en ziekenhuizen maar zeker ook sociale huisvesting behoort tot de belangrijkste activiteiten. 
Ook realiseerden we met succes diverse bouwprojecten voor de private sector.  

Onze werven situeren zich in de Vlaamse Ruit (Gent, Antwerpen, Leuven, Brussel), waar bouwbedrijf Floré zich een 
stevige reputatie heeft weten opbouwen als algemeen aannemer klasse 7. 

Ter versterking van ons team zijn wij dringend op zoek naar een: 

PROJECTLEIDER (M/V) 

Jouw verantwoordelijkheden: 

• Je werkt nauw samen met de hoofdprojectleider van het project, maar afhankelijk van jouw ervaring is er 

ook een zeker niveau voor autonomie en vrijheid.   

• Je bent verantwoordelijk voor het coördineren en opvolgen van de werkzaamheden op de werf. 

• Je verzekert de continuïteit van de werf door een tijdige bestelling en afroep van de materialen en 

personeel, een vlotte communicatie met en opvolging van onderaannemers. 

• Je geeft organisatorisch leiding aan een team van collega’s en bouwpartners en weet hen te motiveren om 

het beste rendement te behalen.  

• Je staat in voor de opmaak en opvolging van vorderingsstaten, alsook de opmaak en uitvoering van 

verrekeningen. 

• Je bent verantwoordelijk voor het opvolgen en respecteren van de planning, budget en rendementen.  

• Je bewaakt de kwaliteit van de uit te voeren werken en zorgt dat iedereen veilig en goed kan werken.   

• Je bent het eerste aanspreekpunt op de werf voor onze bouwheer, architect en bouwpartners en 

vertegenwoordigt Bouwbedrijf Floré op werfvergaderingen. 

• Je zorgt voor een volledige uitvoering tegen de voorlopige oplevering en staat mee in voor het opmaken 

van het as-built dossier en de nazorg tot aan de definitieve oplevering. 

• Je communiceert en koppelt terug naar de hoofdprojectleider in alle essentiële technische, administratieve, 

financiële en personele taken. 

Jouw profiel: 

Voor deze veelzijdige functie met veel verantwoordelijkheden en uitdagingen, zoeken wij een burgerlijk of 

industrieel ingenieur (masterdiploma) met enkele jaren relevante werkervaring als projectleiding. 

Verder hechten wij belang aan:  

• Jouw technische expertise en people management skills 

• Je bent flexibel en een doorzetter om goed werk af te leveren 

• Je bent leergierig, een initiatiefnemer en een problemsolver 

• Je bent Nederlandstalig. Uitdrukkingsvaardigheden in de Franse taal is een echte meerwaarde  

• Je kan overweg met MS Office 

• Je bent in het bezit van een rijbewijs B 

Ook bachelors bouwkunde met minstens 7 jaar relevante werkervaring in een coördinerende rol bij een klasse 7 

aannemer als projectleiding zijn welkom. 
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Interesse? 

Stuur jouw CV per e-mail naar anniek@fbnv.be. We koppelen spoedig naar jou terug. 

Om een beter beeld te krijgen van onze firma en projecten, neem ook een kijkje op onze website 
www.bouwbedrijfflore.be 

   

  

  

 

 

 

 

 


