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A G O  I N T E R N AT I O N A L

Dedeyne Construct in Waregem is 
sinds jaren een gereputeerde en 
sterke familiale onderneming met 
een topkwaliteitsimago in de bouw-
wereld. De firma realiseert totaal-
projecten in utiliteits-, industrie-, 
woning-, villa- en appartementsbouw. 
Ze werkt hiervoor samen met de 
meest toonaangevende architecten 
in België. Door haar sterke groei, 
rekruteert de onderneming voor 
onmiddellijke indiensttreding (m/v):

DEDEYNECONSTRUCT.BE

INTERN PROJECTLEIDER
RESIDENTIELE BOUW

EXTERN PROJECTLEIDER
RESIDENTIELE BOUW

INTERN PROJECTLEIDER
UTILITEITSBOUW

EXTERN PROJECTLEIDER
UTILITEITSBOUW

JE FUNCTIE:
• Je leidt autonoom het interne 
operationele en administratieve 
bouwproces van meerdere projecten
• Je analyseert nieuwe projecten 
en staat in voor een gedetailleerde 
calculatie i.s.m. de commercieel 
verantwoordelijke 
• Je bereidt één of meerdere projecten 
voor (offertes opvragen, opvolgen en 
vergelijken en dit steeds i.f.v. het budget)
• Je negotieert met de onderaannemers 
en leveranciers, stelt de contracten op 
en volgt deze budgettair op i.s.m. de 
externe projectleider
• Je maakt de tussentijdse 
verrekeningen en eindafrekening 
op voor de klanten i.s.m. de externe 
projectleider
• Je vormt een hecht team met 
de externe projectleider en de 
administratieve medewerkers

JE PROFIEL:
• Als industrieel of burgerlijk ingenieur
bouwkunde, architect of gelijkwaardig 
heb je minstens 7 jaar relevante 
ervaring
• Je bent administratief sterk en werkt
planmatig en gestructureerd
• Je cijfert graag en hebt oog voor detail
• Je spreekt en schrijft vlot Frans
• Je bent proactief en creatief
• Je bent op de hoogte van de 
heersende marktprijzen en de evolutie 
van de bouwmethoden

JE FUNCTIE:
• Je leidt autonoom het operationele 
bouwproces “op het terrein” van 
meerdere projecten
• Je bereidt de werf voor i.s.m. de 
interne projectleider
• Je stelt de planning op, bewaakt de 
stipte uitvoering ervan en communiceert 
tijdig en gevat erover met het bouwteam
• Je leidt de werf: werfvergaderingen,
communicatie binnen het bouwteam, 
aansturen onderaannemers
• Je beheert het budget i.s.m de interne
projectleider en communiceert erover 
binnen het bouwteam
• Je superviseert de technisch correcte 
uitvoering van de werken
• Je vindt veiligheid, kwaliteit en 
productiviteit vanzelfsprekend
• Je vormt een hecht team met 
de interne projectleider en de 
administratieve medewerkers

JE PROFIEL:
• Als industrieel of burgerlijk ingenieur 
bouwkunde, architect of gelijkwaardig 
heb je minstens 7 jaar relevante 
ervaring
• Je bent een leider en werkt planmatig 
en gestructureerd
• Je bent een organisatietalent, stress-
bestendig en flexibel
• Je communiceert vlot, ook in het Frans
• Je bent proactief en creatief
• Je bent op de hoogte van de 
heersende marktprijzen en de evolutie 
van de bouwmethoden

JE FUNCTIE:
• Je bent verantwoordelijk voor 
meerdere projecten. Je werkt 
hiervoor nauw samen met de interne 
projectleiders
• Je stelt de planning op, bewaakt de 
stipte uitvoering ervan en communiceert 
tijdig en gevat erover met het bouwteam
• Je beheerst de budgetten samen met 
de interne projectleiders
• Je coördineert werfvergaderingen 
en staat in voor de communicatie met 
het ganse bouwteam (opdrachtgevers, 
architecten, studieburelen en 
onderaannemers)
• Je superviseert de technisch correcte 
uitvoering van de werken
• Je geeft leiding en begeleidt de 
onderaannemers. Je waarborgt 
de productiviteit en naleving van 
veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften 
on site

JE PROFIEL:
• Als industrieel ingenieur bouwkunde, 
burgerlijk ingenieur of architect heb 
je minstens 7 jaar ervaring in een 
gelijkaardige externe functie
• Je bezit managementvaardigheden, 
bent sterk organisatorisch, flexibel en 
communicatief, ook in het Frans
• Je bent proactief en creatief
• Je bent op de hoogte van de 
heersende marktprijzen en de evolutie 
van de bouwmethoden

JE FUNCTIE:
• Je analyseert nieuwe projecten in 
nauw contact met de commercieel 
verantwoordelijken, vergelijkt diverse 
offertes van onderaannemers en maakt 
een gedetailleerde prijscalculatie op
• Je woont budgetbesprekingen bij
• Je behandelt de volledige 
bouwadministratie (prijsvergelijken, 
contracten, RSZ, verrekeningen, EPB, 
afrekening, edm bijgestaan door de 
administratieve medewerkers) tot en 
met afwerking van meerdere projecten 
en bewaakt ondertussen de budgetten
• Periodiek overleg met de externe 
projectleider

JE PROFIEL:
• Je bent industrieel ingenieur 
bouwkunde, burgerlijk ingenieur of 
gelijkwaardig door ervaring en hebt een 
uitstekende kennis van het Frans
• Minimum 7 jaar ervaring in 
bouwprojecten
• Je bent administratief sterk, werkt 
zeer planmatig en gestructureerd
• Je bent proactief en creatief
• Je bent op de hoogte van de 
heersende marktprijzen en de evolutie 
van de bouwmethoden

De selectie gebeurt in samenwerking met Ago International.
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DEDEYNECONSTRUCT.BEAANBOD:
• Je komt terecht in een stabiele en persoonsgerichte onderneming. • Je maakt deel uit 
van een enthousiast team • Dankzij een gevarieerde functie met veel verantwoordelijkheid, 
groei je uit tot specialist. • We bieden een bediendecontract met een aantrekkelijk loon en 
extralegale voordelen. • Deel je onze passie voor detailafwerking, neem dan contact op met 
Ago International +32 56 22 80 64 of +32 473 24 45 01


