
 

Zoekt ondersteunend medewerker (= binnendienst) met interesse in grondverzet, wegenbouw & 

recycling.   Bij voorkeur bachelor bouwkunde, industrieel ingenieur,  gelijkwaardig door ervaring 

EN/OF door motivatie & interesse.   Interne opleidingen zijn mogelijk. 

Bedrijfsomschrijving: 

Herwey in Lanaken is een klasse 4 aannemingsbedrijf dat naast activiteiten zoals grondverzet, 

infrawerken, wegeniswerken, containerverhuur, recyclage van inerte materialen ook een 

betoncentrale uitbaat.  Wij bedienen zowel de openbare, de professionele alsook de particuliere 

markt. Samen met ons team van vakmensen streven wij elke dag opnieuw naar een optimale klanten 

tevredenheid.  Kan u zich hierin vinden, dan bent u de kandidaat die wij zoeken. 

 

Profiel: Gemotiveerde, doorzettende, meedenkende, toekomstgerichte, enthousiaste en 

vooral betrokken medewerker in het grondverzet en wegenbouw met enige ervaring. 

 

Ben jij op zoek naar een leuke uitdaging in regio Lanaken, met binnendienst,  dan ben jij de 

man/vrouw die wij zoeken ! 

Functieomschrijving: 

Als ondersteunend medewerker sta jij in voor de behandeling van de administratie van lopende 

bouwdossiers tot en met de facturatie (= Briljant software) ervan.  Je hebt contact met onze 

leveranciers & onderaannemers teneinde prijzen en informatie op te vragen.  Je kunt meetstaten en 

offertes opmaken en verwerken.   

Samen met de bestuurders en de boekhouding sta je in voor de financiële opvolging van de 

projecten.  Kortom de coördinatie en organisatie van de werven van A tot Z. 

Wat wij van jou vragen: 

• Bij voorkeur genoot je een hogere bouwkundige opleiding, niveau Bachelor, industrieel 

ingenieur bouw of gelijkwaardig door ervaring en/of door motivatie & interesse.    

• Je beschikt bij voorkeur over enkele jaren relevante ervaring; 

• Grote verantwoordelijkheidszin; 

• Je bent ambitieus en communicatief; 

• Je bent gemotiveerd en beschikt over goede organisatorische capaciteiten; 

• Je werkt nauw samen met de bestuurders en biedt ondersteuning waar de noden liggen; 

• Je bent administratief sterk; 

• Kennis van 3D-software Trimble (Business Center) is een pluspunt, no must! 

Wij bieden jou:  

• Een job met veel variatie, toffe collega’s in een modern bedrijf 

• Minimum 4/5de of fulltime tewerkstelling met regelmatige uren (kantooruren).  

• Een vast contract voor onbepaalde duur,  verloning in functie van uw ervaring. 

• Een job met veel verantwoordelijkheid en inspraak 

• Je komt terecht in een ecologisch bedrijf met doorgroeimogelijkheden 

• No-nonsense bedrijfsbeleid 

• Je komt terecht in een collegiale omgeving met weinig personeelsverloop 

• Een boeiende job gefocust op veiligheid 

Ben jij de collega die wij zoeken? 

Twijfel niet en stuur je CV met gemotiveerde brief naar Raf Weytjens via raf@herwey.be   
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