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Werfleider 

Werk mee aan de renovatie en restauratie van gebouwen en historische monumenten. 

PIT Antwerpen is een middelgroot bouwbedrijf dat deel uitmaakt van één van de grootste bouwgroepen van 
Europa. PIT specialiseert zich in renovatie- en restauratieprojecten, voornamelijk voor publieke instellingen. 
Denk daarbij aan stedelijk vastgoed, woningbouwcomplexen en historische panden. Als lid van de groep 
Eiffage worden we geruggesteund door een beursgenoteerde wereldspeler.  

De functie 
 
We zijn op zoek naar een energieke werfleider die verantwoordelijk zal zijn voor de dagelijkse  
opvolging van algemene renovatieprojecten. Je staat in voor het aansturen van ploegbazen en  
arbeiders op de werf en het coördineren van de werken verricht door de onderaannemers.  
Verder ben je verantwoordelijk voor de werf- en werkvoorbereiding, je roept materiaal af en  
bewaakt de planning. Als werfleider volg je de werfvergaderingen op en rapporteert aan de  
projectleider. Tenslotte waak je over de veiligheid, orde en netheid op de werf.  

In jouw rol als werfleider werk je mee aan een grote diversiteit aan projecten in je eigen regio. 

Jouw profiel 

Als werfleider beschik je over technisch inzicht en ben je sterk in plannen en organiseren. Je  
bezit over excellente communicatie-skills, je bent een geboren teamplayer. Daarnaast ben je in het bezit van: 

• een hoger technisch diploma of gelijkwaardig door ervaring.  

• ervaring binnen een gelijkaardige functie  

• goede kennis van Ms Office  

• rijbewijs BE 

Ons aanbod 

Je komt terecht in een bedrijf gespecialiseerd in de renovatie van sociale woningbouwcomplexen, de 
modernisering van appartementsgebouwen, verbouwen van scholen, gevelrenovaties en restauraties van 
historische monumenten. We hechten een enorme waarde aan gemotiveerd teamwork en dit binnen een 
vlakke organisatiestructuur. 
Voor jouw functie als werfleider bieden wij een loon op basis van je ervaring en vaardigheden, aangevuld 
met extralegale voordelen en een bedrijfswagen. 
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