VACATURE DAKWERKER (HELLEND DAK)

Wat ga je doen?
Als dakwerker bij Goeminne werk je vooral bij particulieren. (geen grote bouwprojecten /
aanbestedingen). Deze werven bevinden zich meestal in de nabije omgeving.
Hieronder volgt een opsommingen van mogelijke taken:
-

Laden / lossen materialen
Afbreken bestaande dakbedekking
Plaatsen onderdak, pannen, leien, isolatie
Plaatsen van afvoeren/goten in zink of koper
Plaatsen van dakramen of koepels
Plaatsen van gevelbekledingen (pannen, gevelplaten, leien, …)
Plaatsen van EPDM, roofing, … op platte daken
Opkuisen van de werf

Wie ben jij?
Wij zoeken zowel mensen die beantwoorden aan het profiel van een ploegbaas als mensen met iets
minder ervaring.
Wij zoeken vooral mensen met beroepsfierheid die elke taak met de nodige precisie/kwaliteit
uitvoeren. Kwaliteit boven snelheid! Je bent iemand die graag meedenkt en altijd bereid is om te
leren of anderen iets aan te leren.
Onze firma heeft in haar 50-jarige bestaan een reputatie opgebouwd van kwaliteitsvolle zorgzame
bekleding van daken en gevels en we verwachten van u dezelfde ingesteldheid.

Opleiding:
Ervaring en enthousiasme is belangrijker dan opleiding

Talenkennis:
Je bent Nederlands- of Franstalig.
Indien u enkel een andere taal spreekt dan verwachten wij reeds een basis Nederlands en dat u
cursussen volgt om beter Nederlands te begrijpen EN spreken.

Benodigde attesten:
Rijbewijs B
(Rijbewijs BE of C zijn leuke extra’s)
Andere attesten zijn niet nodig daar wij de nodige opleidingen op maat aanbieden of laten volgen.

Wat bieden wij jou?
Wij bieden jou een gevarieerde functie in een stabiele familiale organisatie.
Je krijgt de nodige werktools ter beschikking zoals gereedschappen, een goed uitgeruste
bestelwagen, …
U krijgt de nodige interne ondersteuning van collega’s zowel op de werf als op het bureau.
Wij zorgen jaarlijks voor de nodige opleidingen i.f.v. nood, interesses, opfrissingen en verdere
ontwikkeling.
Het aangeboden loon e.a. voordelen is in overeenstemming met kennis en ervaring.

