
FIX zoekt Werfleider 
  
Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een voltijdse werfleider. 
FIX is een werkervaringsproject dat Nederlandstalige scholen over het hele Brusselse Gewest renoveert. De 
werken worden uitgevoerd door laaggeschoolde, langdurig werkzoekenden die zo hun kansen op de 
arbeidsmarkt vergroten. Deze werknemers leggen met een tijdelijk werkervaringscontract (max 2 jaar) een 
traject af van begeleiding en werkervaring met het oog op een duurzame tewerkstelling op de reguliere 
arbeidsmarkt. FIX geeft scholen daarenboven ook advies en begeleiding in rationeel energieverbruik. Het 
volledige personeelsbestand van FIX bestaat uit een 60-tal medewerkers.  
 
Functieomschrijving 

• Als werfleider ben je de rechterhand van de teamleider en sta je in voor de organisatie van de werven 
van een 6-tal ploegen, zowel op praktisch, technisch als administratief vlak. 

• Je ondersteunt de instructeurs in het uitvoeren van de werken, je zorgt dat het nodige materiaal wordt 
aangeleverd, waakt over de afspraken met de opdrachtgever en zorgt voor een goede werfplanning. 

Concreet takenpakket 
• Opmaak offertes 
• Opmaak werfplanning (zowel facilitaire als renovatiewerken) op korte en lange termijn 
• Bestellen en controleren materialen 
• Dagelijkse leiding van werven 
• Bijwonen werfvergaderingen 
• Verantwoordelijk voor kwaliteit en veiligheid op de werf 

Profiel 
• Positief ingesteld en energiek 
• Bouwtechnisch inzicht 
• Commercieel en communicatief 
• Bachelorsdiploma bouwkunde of relevante ervaring 
• Voeling met sociale en maatschappelijke thema’s 
• PC-vaardig 
• Vlot, maar niet perfect, Nederlands (minimum niveau 3.1) 
• Voldoen aan de geco-voorwaarden (minstens 6 maand uitkeringsgerechtigd werkloos of gelijkgesteld 

tijdens de voorbije 12 maand als je jonger bent dan 40 jaar; vanaf 40 jaar: minstens één dag 
uitkeringsgerechtigd werkloos) 

Aanbod 
• Voltijds contract van onbepaalde duur 
• Loon barema PC 329 B1c 
• Afhankelijk van je leeftijd minimum 23 tot maximum 56 dagen verlof 
• Gratis woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer en/of fietsvergoeding 
• Regelmatig uurrooster zonder weekendwerk 
• Werken in een multiculturele organisatie die kansen geeft aan langdurig werkzoekenden 
• Mogelijk om door te groeien naar de functie van teamleider 

Meer info: Han De Meulemeester han.demeulemeester@fixbrussel.be of 02 523 66 75 of www.fixbrussel.be 
Geïnteresseerd? 
Motivatiebrief en cv versturen naar: 
FIX vzw 
t.a.v. Han De Meulemeester 
François Malherbelaan 42 
1070 Brussel 
of han.demeulemeester@fixbrussel.be 
De selectiegesprekken zullen plaats vinden op donderdag 4 april 2019. 
VOOR FIX VZW ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK ONGEACHT AFKOMST, GESLACHT, 
LEEFTIJD EN HANDICAP. FIX moedigt vrouwen en jongeren aan om ook te solliciteren 
Solliciteren tot 
donderdag, 28 maart, 2019 
	  


