Vacature: Werfleider zonnepanelen
Hou jij van het werken on-site? Ben jij een praktische persoon, die alle werven in goede banen weet te
leiden?

Ons team
Wij zijn een dynamisch bedrijf en een internationale speler op het gebied van het aanbieden van
duurzame energieoplossingen en -projecten. Als betrouwbare partner leveren we een toegevoegde
waarde aan de industriële en residentiële markt door groene en duurzame energie te presenteren om de
energierekening te verlagen.
Als onderdeel van onze groei zijn we op zoek naar een nieuwe en gemotiveerde Werfleider

Jouw taken
Je bent verantwoordelijk voor de dagdagelijkse coördinatie van de ploegen op de werven
Je staat in voor de dagdagelijkse werforganisatie en houdt toezicht op de verschillende projecten
in Brussel
Je assisteert onze installateurs en bent hun aanspreekpunt voor technische vragen
Bij problemen ga je op zoek naar een passende oplossing
Je volgt de kwaliteit van de uitvoering nauwgezet op en ziet erop toe dat de
veiligheidsvoorschriften worden nageleefd

Jouw profiel
Je hebt een technische opleiding genoten en hebt ervaring in dakwerken of gelijkaardig. Ervaring
in elektriciteit of zonnepanelen is een absoluut pluspunt
Je bent praktisch ingesteld en een echte problem solver.
Je bent een flexibele, enthousiaste teamplayer
Je werkt graag autonoom en durft beslissingen maken
Je bent gedreven om continue bij te leren
Indien je een VCA-attest of andere certificaten (zoals hoogwerker, verreiker, heftruck,…) hebt, is
dit een pluspunt
Je bent houder van rijbewijs B
Je spreekt zeer goed Frans en je kan je uitdrukken in het Nederlands of Engels

Wat bieden we jou?
Je maakt deel uit van een dynamisch team waarbij je zelf veel inspraak hebt, dit onder begeleiding en
ondersteuning van je leidinggevende en collega’s.
We bieden je een aantrekkelijk salaris, met extralegale voordelen. Dit in flexibele werkomstandigheden.

Heb je nog vragen?
Aarzel niet en stuur je CV per mail naar jobs@energyvision.be. Indien je meer informatie wenst, contacteer
Evert-Jan Arryn via tel. 09/38 38 296.

