PROJECTLEIDER Circulair Bouwen _ Mobble
Bij InHout bouwen we elke dag toekomstgerichte woningen met gezonde en nagroeibare materialen. Een
samenwerking op maat van de klant, met de kracht van hout als duurzaam bouwmateriaal.
Heb je het ook voor hout? Heb je een opleiding bouw (liefst met hout)? Wens je verder te werken aan een
innovatief en duurzaam bouwproject in hout, samen met andere houtgekke collega’s…? Dan ben je bij ons op je
plaats!
We zijn een houtbouwbedrijf die toekomstgericht durft denken en bouwen. Vandaag bouwen we vooral
houtskelet woningen en gebruiken hierbij bio-ecologische materialen. Maar we zijn ook overtuigd van de
toekomst in modulaire circulaire woonunits. Eind vorig jaar startten we een project in samenwerking met UGent,
BAST en met steun van de Vlaamse overheid: https://vlaanderen-circulair.be/nl/doeners-invlaanderen/detail/mobble-on-the-move
Voor deze afdeling (locatie Eeklo) zijn we op zoek naar een gedreven projectleider, die in de eerste fase het
project mee op poten helpt zetten en die in een latere fase de projecten opvolgt.
Wat zijn jouw taken?
In de aanloopfase zal je actief meewerken en denken aan bouw van de eerste prototypes in ons atelier (productie
eind 2020). Je bent de schakel tussen de architect, UGent, tekenbureau en stabiliteitsbureau. Je bent
ondernemend, stelt kritische vragen en denkt mee aan innovatieve oplossingen.
Je gaat de uitvoeringsplannen vertalen op de werkvloer naar zowel eigen personeel als onderaannemers.
Je coördineert de productie, assemblage en plaatsing van de modulaire woonunit: aanleg werf, transport,
aansluiting woonunit ter plaatse.
In een 2e fase ga je actief meedenken aan verbeteringen in het ontwerp, productie, proces en verkoop… om zo
het product te optimaliseren. Je bent in staat zelf tekeningen te maken of bestaande tekeningen aan te passen.
Wat is jouw profiel?
Je genoot een hogere opleiding houttechnologie of gelijkwaardig door ervaring in een relevante functie
(projectleider) binnen de houtbouw.
Je beschikt over de nodige ervaring als projectleider en in het aansturen van medewerkers en/of
onderaannemers.
Je bent ondernemend, flexibel en organisatorisch sterk. Je kan zelfstandig werken en bent tevens een
teamplayer.
Je hebt de nodige kennis van AutoCad, SketchUp, Office…
Wat hebben wij te bieden?
Een uitdagende voltijdse job in een jong, groeiend en duurzaam bedrijf.
Een nauwe samenwerking met gemotiveerde collega’s, architecten, bouwheren, leveranciers…
Een functie waarin je zowel jouw technisch als organisatorisch talent kan gebruiken.
Een correct marktconform loonpakket met extralegale voordelen.
Interesse?
Aarzel niet mij te contacteren:
Kristof de Jaeger
kristof@inhout.be

0474 87 59 48

