Moduus geeft gezinnen de mogelijkheid om hun leefruimte uit te breiden door het
plaatsen van extra units in bijv. de tuin. Een lichtrijke kantoorruimte, gezellige
poolhouse of moderne buitenlounge in Scandinavische stijl: Moduus zet deze
dromen om naar werkelijkheid.
Hoewel een nieuwe naam in de wereld van houtskeletbouw, kunnen we toch al 35 jaar
ervaring voorleggen. Dat komt omdat Moduus het jongste broertje is van Aktual, een
gevestigde waarde in de wereld van standen- en interieurbouw.
Geïnteresseerd om mee je schouders te zetten onder de verdere uitbouw van onze
activiteiten? Bekijk dan snel of onderstaande vacature iets voor jou kan zijn!

Projectleider / Bouwcoördinator (m/v/x)
Als projectleider / bouwcoördinator zet je mee deze nieuwe tak van Aktual op de kaart. Je
krijgt de kans om mee aan de wieg te staan van de uitbouw van Moduus.
Een overzicht van de belangrijkste taken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je begeleidt de technische opbouw van een Moduus-project van A tot Z.
Je zorgt voor een vlekkeloze planning en coördinatie van de projecten op technisch
vlak
Je zorgt ervoor dat het opgeleverde project perfect aansluit met de gemaakte
afspraken met de klant
Je bewaakt het afgesproken budget en de deadlines
Je stuurt de technische ploeg aan
Je staat in voor de veiligheid, de duurzaamheid en de opgeleverde kwaliteit
Je bent het aanspreekpunt voor alle technische vragen
Bij onvoorziene omstandigheden of technische uitdagingen, neem je snel de juiste
acties waarbij je rekening houdt met alle betrokken partijen
Je communiceert regelmatig met de betrokkenen over de stand van zaken, zowel
intern (ontwerpers, schrijnwerkers,…) als extern (klant, partners,…)
Je bewaakt of de geldende regelgevingen worden nageleefd en stuurt eventueel bij
Waar nodig, steek je zelf de handen uit de mouwen om mee te zorgen voor een
perfecte oplevering
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Wat biedt Moduus jou?
Het gaat om een vast contract van onbepaalde duur.
Je kan rekenen op een team van gemotiveerde en competente collega’s, die samen met jou
projecten willen neerzetten om trots op te zijn.
Verder garanderen we jou afwisseling en heel wat eigen verantwoordelijkheden, zodat je elke
dag weer plezier kan beleven op het werk.
Behalve een salaris dat aansluit bij jouw ervaring en capaciteiten, bieden we je ook een
bedrijfswagen en maaltijdcheques. We werken in een 40u-week, zodat je behalve 20 wettelijke
vakantiedagen ook kan genieten van 12 ADV-dagen op jaarbasis.

Wat verwachten we van jou?
•
•
•
•

Je hebt een sterke interesse in en technische kennis van houtskeletbouw
Je beschikt over een bouwkundig diploma (Bachelor of Master)
Je bent probleemoplossend ingesteldheid en bezit goede analytische vaardigheden
Je communiceert erg vlot en handelt proactief

Interesse?
Stuur snel je CV met een korte motivatiebrief naar hr@aktual.be!
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