Ploegleider(s) kunststof leidingsystemen
Bedrijfsprofiel
Aquadraat is voornamelijk actief in de industriebouw en distributiecentra op de werkgebieden in
zowel België als Nederland:
 Het realiseren van de hemelwatervolvul- en noodafvoersystemen (ontwerp, productie en
montage).
 Het realiseren van waterbuffering- en infiltratiesystemen (ontwerp en uitvoering).
 Het ontwerpen (en eventueel realisatie) van ondergrondse rioleringstechnieken die integraal
met alle vuil- en schoonwater afvoersystemen zijn verbonden.
Aquadraat heeft een cultuur waar openheid, gedrevenheid en passie voor de werkzaamheden
ingebakken zitten. Door een structurele groei zoeken wij vaste medewerkers voor de montage.
Binnen deze aangename werksfeer is ruimte voor zowel medewerkers die een stabiele job zoeken als
voor medewerkers die zich verder willen ontwikkelen.
U komt terecht in een bedrijf met een gezonde opleidingscultuur. Samen met de leveranciers
proberen we u steeds bij te scholen om met de materialen en machines met de juiste handelingen
om te gaan.
Functienaam
Ploegleider/voorman
Profiel
U bent het aanspreekpunt van de montageploeg bestaande uit uzelf en twee monteurs. Naast uw
eigen montagewerkzaamheden overlegt u ook met werfleiders en onze projectbegeleiders. Het werk
tijdens de uitvoering kunt u goed organiseren. U weet het overzicht te behouden.
Werkzaamheden
 Alle voorkomende montagewerkzaamheden aan onze kunststof leidingsystemen.
Vereisten
 Het beheersen van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
 Opleiding VCA Basis.
 Hoogwerker certificaat – of bereid zijn deze te halen –.
 Rijbewijs B en bereid zijn te reizen naar onze projecten in België en Nederland.
 U beschikt over de nodige maturiteit om een ploeg van 2 tot 6 personen aan te sturen.
Pluspunten
 Affiniteit met de montage van kunststof leidingsystemen en elektrotechniek
Werkgebied
 Hoofdkantoor in Ranst (België), van waaruit zowel de activiteiten voor Nederland en België
worden aangestuurd.
 België en Nederland
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Arbeidsvoorwaarden
 Dienstverband bij Aquadraat bvba.
 Onmiddellijke indiensttreding.
 Een aantrekkelijk loon, conform de barema’s zoals ze gelden voor pc 124 (bouwsector).
 Bij gebleken geschiktheid is er de intentie om over te gaan tot een vast dienstverband.
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