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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. 

Voor onze eigen vernieuwde schrijnwerkerij met CNC en automatische opdeelzaag zijn wij op zoek 
naar een  

PROJECTLEIDER SCHRIJNWERKERIJ 

Ter ondersteuning van de afwerking van onze eigen werven maken wij binnenraam- en deurgehelen, 
gordijnkasten, allerhande afkastingen, afwerkingen en meubelgehelen.  

We werken momenteel met een vijftal eigen schrijnwerkers, aangevuld met onderaannemers voor plaatsing.  
Gezien de recente investeringen in de schrijnwerkerij willen wij naar een schaalvergroting gaan om nog meer van 
onze eigen projecten in eigen beheer te kunnen uitvoeren.  Daarvoor zijn wij op zoek naar een drijvende kracht die 
over het nodige organisatietalent beschikt. 

Jouw profiel: 

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

(masterdiploma) of bachelor bouw optie houttechnologie met enkele jaren relevante werkervaring. 

Jouw verantwoordelijkheden: 

• Dagelijkse leiding projecten schrijnwerkerij 

• Contacten met de bouwheer en architecten in samenspraak met de projectleider van de werf 

• Contacten met onderaannemers en leveranciers in samenspraak met de projectleider 

• Contacten met en coördinatie van onderaannemers/plaatsers 

• Coördinatie en aansturen van eigen personeel werkzaam op de werf of in atelier 

• Opvolgen van de kwaliteit van de uitgevoerde werken 

• Korte termijnplanning van de werkzaamheden 

• Opvolging lange termijnplanning van de werkzaamheden 

• Voorbereiden van de vorderingsstaten en facturaties, opmaak van meetstaten 

• Voorbereiden van technische documentatie, uitvoeringsplannen, deurenlijsten, … op basis van plannen en 

lastenboek 

• Nazicht technische detailtekeningen van leveranciers 

• Prijsvraag en aankoop materialen in samenwerking met de studiedienst 

• Voorbereiden van de financiële gevolgen van gevraagde meerwerken of wijzigingen 

• Rapportering naar de directie 

Interesse? 

Stuur jouw CV per e-mail naar anniek@fbnv.be. We koppelen spoedig naar jou terug. 
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Om een beter beeld te krijgen van onze firma en projecten, neem ook een kijkje op onze website 
www.bouwbedrijfflore.be 
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