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Dedeyne Construct in Waregem is 
reeds een halve eeuw een gerepu-
teerde, familiale onderneming met 
een sterk opgebouwd imago in het 
high-end segment. We realiseren 
uitdagende en unieke totaalprojecten 
zowel residentieel als niet-residenti-
eel. Doorheen het ganse bouwproces 
vormt DC_Team hét aanspreekpunt 
voor de bouwheer, verzorgen we de 
contacten met alle betrokken stake-
holders en centraliseren en overwa-
ken we alle mogelijke informatie die 
van tel is.  

EXTERN PROJECTLEIDER

DIT ZIJN JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN ALS 
EXTERN PROJECTLEIDER:  

• Jouw voornaamste doel is het opleveren van kwalitatief 
hoogstaande woon -of werkprojecten volgens 
vooropgesteld budget en realistische uitvoeringsplanning 

• Je vormt de operationele draaischijf van het project in 
uitvoering, in nauw contact met de interne projectleider 
en alle bouwpartners. Jij stuurt de onderaannemers aan. 
Jouw focus ligt voornamelijk op het uitvoeringstechnische 
aspect óp de werf. 

• De interne projectleider, ondersteunt je in het behouden 
van de flow op de werf: o.a. door het uitsturen en 
opvolgen van prijsvragen, plaatsen van bestellingen, 
integreren van meerwerken en aanpassingen in het 
budget.

• Je staat in voor het correct en tijdig volbrengen van de 
werfvoorbereiding.

• Je weet ten allen tijde een overzicht te bewaren van jouw 
projecten waarbij planning, coördinatie en communicatie 
essentieel zijn.

• Je hanteert onze digitale tools en richtlijnen ter 
ondersteuning van de communicatie intern én extern, 
kortom met het ganse bouwteam.

• Je bewaakt de voortgang, de kwaliteit en administratieve 
workflow van jouw projecten: organisatie van 
werfbezoeken, -vergaderingen en -verslagen en 
coördineert  gestructureerd met de belanghebbenden. 

• Je bent zo’n 50% van jouw tijd op de werf. Onze werven 
situeren zich vooral in West- en Oost-Vlaanderen, 
Henegouwen en Vlaams- en Waals-Brabant. 

Ben jij gebeten door bouwtechnische parels? Draag je service en kwaliteit hoog in het vaandel bij alles wat je 
aanpakt? Hou je ervan jouw grenzen te verleggen? Neem je graag het heft in handen, met jouw coördinatietalent 
en zin voor zorgvuldigheid? Ziet jouw kritisch oog een potentiële kink in de kabel nog voor het zich voordoet? 
Werk je liefst resultaatgericht en weet je je hierin flexibel en anticiperend op te stellen? Het naderen van 
deadlines stuwt jou juist vooruit? Je weet zó te communiceren dat jouw boodschap helder is en aanzet tot actie? 
Brengt de wisselwerking met jouw teamleden je net naar dat hoger niveau?   

Veel vinkjes? Lees dan zeker verder! 

ONS AANBOD:

•  Een veelzijdige rol met grote betrokkenheid, 
veel vrijheid en verantwoordelijkheid 
in een familiale KMO met korte 
communicatielijnen.

•  Een lichtrijke en mooi uitgeruste 
werkomgeving.

•  Een leuk en enthousiast team waarin 
samenwerking centraal staat.

•  Als DC_teamlid bouw je actief mee aan de 
toekomst van DC_Team.

•  Een bediendencontract van onbepaalde 
duur met een aantrekkelijk loon en 
extralegale voordelen.

•  We staan eveneens open voor een 
samenwerking op zelfstandige basis. 

DEDEYNECONSTRUCT.BE

Dedeyne Construct  

biedt je veel variatie, 

flexibiliteit en unieke, 

uitdagende projecten.

IS DIT HELEMAAL OP JOUW LIJF GESCHREVEN? 
JOUW PROFIEL:

• Je behaalde een professionele bachelor of master in een 
bouwkundige opleiding of gelijkwaardig door ervaring. 

• Je kijkt terug op minstens 5 jaar relevante ervaring.

• Je bent communicatief sterk en taalvaardig, zowel 
mondeling als schriftelijk (N/F/E). 

• Je bent een vlotte gebruiker van Microsoft Office 
toepassingen en bouw gerelateerde software (kennis van 
MS Projects,  LB Aproplan en Autocad zijn een grote plus) 

• Je zet met volle overtuiging jouw tanden in complexe 
problemen om tot een concrete suggestie of oplossing  
te komen.

• Met jouw open persoonlijkheid weet je te ontwapenen en 
duurzame relaties op te bouwen.

• Je brengt proactief nieuwe ideeën aan en zet zo mee jouw 
schouders onder DC_Team.

• Je herkent jou in onze waarden commitment, 
samenwerking en innovatief ondernemerschap.

Herken jij jou zelf hier 
helemaal in? Dan leren we  
je heel graag kennen!
Bezorg jouw CV via jobs@dedeyneconstruct.be 
of neem contact via 056 60 35 33 voor meer info.


