De Witte bvba is een familiale onderneming in volle bloei. Met in totaal een 80-tal medewerkers verspreid over drie
vennootschappen voeren we hoofdzakelijk opdrachten voor de overheid uit. Ons bedrijf is actief in openbare en private
wegenwerken, waterbouwwerken, grondwerken en groenwerken.
Door de jaren heen hebben wij ons gespecialiseerd in bepaalde werken zoals rioleringswerken, glijbekisting, maaien van
wegbermen, maaien van waterlopen, oeverversterkingen, waarnaast wij ook een totaalconcept kunnen aanbieden.
Ook hebben we een nieuw terrein van 4 ha. te Aalter waar onze activiteiten uitgebreid worden met een betoncentrale, een
recyclagesite met eigen breker en zeef, een eigen T.O.P en overslag site. Een overzicht van onze werkzaamheden vind je op
onze website: www.aannemingendewitte.be .

Om ons team te versterken te Maldegem zoeken wij een
Technische Administratief Bediende
Functieomschrijvingen
•
•
•
•
•

Deze functie is een versterking van ons huidig calculatieteam.
Voorbereiding van openbare aanbestedingen: prijsvragen aan diverse leveranciers en
aanbestedingsdossiers administratief voorbereiden.
Je staat in voor de algemene werfvoorbereidingen bij effectieve opstart: definitieve prijsopvraging,
aanvraag technische fiches, communicatie met de werfleiders, …
Je zorgt voor een degelijke administratieve structuur binnen het calculatieteam.
Het beheren en up to date houden van de nodige referenties met betrekking tot de
aanbestedingsdossiers.

Profiel en aanbod
Uw profiel:
• Je hebt technisch inzicht en een plan lezen is voor jou geen probleem.
• Administratief ben je goed gestructureerd en werk je nauwgezet. Het behalen van deadlines schrikt je
niet af.
• Je hebt interesse in de wegenbouw.
• Je bent een teamplayer maar kan ook zelfstandig werken.
• Goede kennis van Microsoft Office.
Ons aanbod:
• Een veelzijdige, uitdagende functie met een aangename werksfeer in een groeiend bedrijf actief in de
wegenbouw.
• Voltijdse betrekking.
• Verloning gekoppeld aan ervaring en competenties.
• Extralegale voordelen: groepsverzekering, hospitalisatieverzekering (DKV) en maaltijdcheques.

Contactgegevens
Solliciteren kan met C.V. via
Mail: gijs.wentein@aannemingendewitte.be
Post: Tav. Gijs Wentein
Aannemingen De Witte bvba
Krommewege 43
9990 Maldegem
Webformulier: zie www.aannemingendewitte.be onder JOB’s of LINK

