
 
 
 

 

Sinds 1992 produceert, levert en plaatsen Veranclassic en Poolhouse Plaza kwalitatief 
hoogstaande woning uitbreidingen, poolhouses en tuinconstructies op maat. Daardoor 
groeiden we uit tot dé vaste waarde voor poolhouses, tuinconstructies en woning 
uitbreidingen in België en Noord-Frankrijk. 
 

Projectleider woninguitbreidingen 
 

Functieomschrijving 
 Wij zoeken een persoon die begeesterd is van alles wat met bouwkunde te maken heeft.  

 Uw taak zal bestaan uit het uittekenen van woninguitbreidingen en poolhouses in hout, 

aluminium, Trespa, Crepi, … 

 Uw technisch en analytisch inzicht laat u toe een project van A tot Z uit te werken. 
 U begeleidt onze klanten op een professionele manier bij het maken van de juiste keuze.  

 

Uw kennisdomeinen 
 U bent Graduaat bouw/hout of gelijkwaardig door ervaring. 
 U beschikt over een grondige kennis van én interesse in de bouw. 
 U heeft een degelijke kennis van het tekenprogramma AutoCad. 
 U bent technisch onderlegd en heeft ervaring met het tekenen in 2D. 
 U bent analytisch, nauwkeurig en punctueel ingesteld. 
 U doet opmetingen bij de klant en staat in voor de opmaak van het dossier. 
 U staat in voor de bestellingen per project bij de diverse leveranciers. 
 U doet prijsvergelijking bij leveranciers wanneer relevant 
 U coördineert de overdracht naar het atelier en het magazijn en organiseert de 

werfopvolging. 
 U staat in voor de opstart van grotere en/of complexere dossiers. 
 U staat in voor de oplevering van een aantal specifieke dossiers in samenspraak met directie. 
 U bent Nederlandstalig en u kan zich vlot behelpen in het Frans. 
 U staat in voor de theoretische voorcalculatie en monitort de kosten. 
 U wordt betrokken bij de nacalculatie en nabespreking van uw dossier in functie van 

verbeterprocessen. 
 

Ons aanbod 
 Een boeiende functie binnen een dynamisch projectleidersteam van een snelgroeiende 

onderneming. 
 De kans tot zelfontplooiing en de ruimte om initiatieven te nemen in een familiaal bedrijf waar 

een positieve groepsgeest heerst. 
 De garantie op een aangepaste interne opleiding en begeleiding zodat u op korte termijn een 

loyale en inzetbare collega wordt. 
 Ruimte voor constante bijscholing om uw productkennis up-to-date te houden. 
 Permanente technische ondersteuning vanuit het bedrijf. 
 Een uitgebreid, kwalitatief hoogstaand en duurzaam productengamma. 
 Een aantrekkelijk en competitief salarispakket. 

Uw profiel 
 Vlot, dynamisch, commercieel, communicatief, zin voor initatief en innovatie zijn je 

kerntalenten  
 U hebt een verzorgd voorkomen en bent bovenal beleefd, vriendelijk en correct in omgang 

met onze klanten en met uw collega’s. 


