
 

 

Werfleider 

De HCI-groep is een industrieel dienstverleningsbedrijf gespecialiseerd in services rond industriële 

reiniging, hydrodemolition, rioolreiniging, veegwerken en afvaltransporten. 

Kwaliteit, veiligheid en milieu zijn in onze werkfilosofie prioritair. 

De groep bestaat uit HCI nv te Antwerpen, HCO nv te Antwerpen, HCI Industrial Services BV te 

Terneuzen  & Jacobs nv te Olen. Jacobs nv te Olen is een klasse 1 bedrijf waarvoor wij een 

gemotiveerde werfleider zoeken. 

 

Taken en verantwoordelijkheden : 

In aanvangsfase zal je samenwerken met de bestaande werfleiders en technisch commerciële 

mensen. Wanneer je na de inwerkperiode klaar bent om zelfstandig te werken, zal je diverse werven 

toegewezen krijgen. Deze werven moet je zelfstandig kunnen leiden/beheren. 

In deze functie ben je veel op de baan en is het de bedoeling dat je de werkdag zo optimaal mogelijk 

organiseert. Taken die in de gemiddelde werkdag voorkomen zijn: 

- Werfbezoeken / werfinspecties (kwaliteit, veiligheid en milieu) 

- Werfanalyses voor toekomstige jobs + bijhorende materiaallijsten opmaken 

- Communiceren met de planning en andere betrokken partijen 

- Opvolgen van lopende zaken 

Als werfleider is het ook de bedoeling dat je bij opstartende werven aanwezig bent. Dit betekent dat je 

niet vies mag zijn van vroeg opstaan.  

Je moet mensen kunnen ondersteunen/motiveren om de werkzaamheden zo accuraat, correct en 

veilig mogelijk uit te voeren. Goede sociale vaardigheden zijn een must. Je moet op verschillende 

niveaus kunnen praten met mensen. Veiligheid krijgt de hoogste prioriteit binnen ons bedrijf. 

Je bent als werfleider ook afhankelijk van diverse diensten/mensen waarmee je moet samenwerken. 

Kunnen onderhandelen, assertief zijn en relativeren zijn 3 eigenschappen die je moet bezitten om vlot 

te kunnen functioneren in ons bedrijf. Je rapporteert rechtstreeks aan de projectleiding en directie. 

Je maakt ook deel uit van het team die de weekendpermanenties invullen met een rotatie van +- 8 

weken. Tijdens de weekendwacht ben je telefonisch van wacht vanaf vrijdag 18u tot maandag 06u.  

 

 

 



Gezocht profiel 

- Ervaring in leiding geven en coachen van mensen 

- Ervaring in werfleiding bij voorkeur in een industriële omgeving 

- Flexibiliteit naar jobinhoud en uren 

- Resultaatsgericht met een no nonsense aanpak 

- Contactvaardig 

- Affiniteit met de afvalsector en industriële onderhoud zijn een plus. 

 

Aanbod en voordelen 

Wij bieden een veelzijdige job aan met verantwoordelijkheid en een competitief loon + extra legale 

voordelen.  

 

Interesse in deze boeiende job? 

Neem contact op met: 

JACOBS nv - Industrielaan 27 te 2250 Olen 

Geoffrey Peeters 

geoffrey@jacobscleaning.be - 014 / 21.68.43 

mailto:geoffrey@jacobscleaning.be

