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 zoeken wij een
SITEVERANTWOORDELIJKE TOP/BETONCENTRALE
De functieomschrijving:
• Je bent verantwoordelijke voor de dagelijkse leiding en aansturing en de verdere
ontwikkeling van de site
• U werkt volledig zelfstandig en zorgt autonoom voor een goede werking van de site
vanaf aanvoer materiaal tem facturatie
• U bent commercieel ingesteld, maar bent geen verkoper
• U rapporteert rechtstreeks aan de directie
Uw profiel:
•
•
•
•
•
•
•
Ons aanbod:
•
•
•
•
•

Je kan een ploeg aansturen van een 10 tal arbeiders en bedienden gecombineerd.
Werken volgens een veilige, kwaliteitsvolle manier met respect voor het beschikbaar
materiaal en materieel.
Je kan een stabiel werkverleden voorleggen.
In teamverband werken is voor jou geen probleem.
VCA-attest is een pluspunt.
Je beschikt minimum over een Rijbewijs B.
je kan een diploma of ervaring voorleggen met een technische achtergrond.

Een aangename werksfeer in een groeiend bedrijf met diverse activiteiten in de
wegenbouw.
Voltijdse tewerkstelling
Interessante projecten in de openbare en private sector.
Verloning gekoppeld aan ervaring en competenties.
…

Contact:
Solliciteren kan met C.V. via
-

Mail: kim@aannemingendewitte.be
Post: Tav. Kim Verminck
Aannemingen De Witte bvba
Krommewege 43
9990 Maldegem

