Over Franki Foundations:
Met meer dan 100 jaar ervaring en knowhow staat Franki Foundations wereldwijd bekend als expert in
diepfunderingstechnieken.
Het bedrijf is sinds vele jaren marktleider in België. Het heeft dochterondernemingen in Nederland, Frankrijk,
het Groothertogdom Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Arabische Emiraten. Sinds 2008
maakt Franki Foundations deel uit van het internationale bedrijf BESIX Group.
Franki Foundations Group behaalt jaarresultaten van meer dan 140 miljoen euro. Het heeft meer dan 500
werknemers die jaarlijks op gemiddeld 600 projecten werken, met behulp van een polyvalent machinepark
dat bestaat uit meer dan 110 machines. Franki Foundations kan gespecialiseerde kennis aanbieden van 45
funderingstechnieken.
Franki Foundations treedt op als algemene aannemer die complexe realisaties aflevert die aan de hoogste
standaarden inzake ontwerp, kwaliteit en veiligheid voldoen.
Deze diversificatie verzekert aanhoudende groei voor Franki Foundations, die haar positie in de top 10 van
Europese funderingsspecialisten alsmaar versterkt.

Franki Foundations is actief op zoek naar een:

WERFVERANTWOORDELIJKE / SITE MANAGER (M/V)
Regio België (divisie ATLAS PALEN in Koekelare)

Functieomschrijving:
•
•
•
•
•
•

In samenwerking met de project manager waak je over de goede voorbereiding van de werf en
verzorg je de opvolging ervan;
Je bereidt samen met de senior site manager de aanvoer van het nodige materiaal naar jouw werven
en staat in voor de opvolging ervan;
Je waakt over de kwaliteit, de deadlines en de veiligheid op de werf;
Je houdt de kosten onder controle en controleert de facturen en de vrachtbrieven;
Je optimaliseert de middelen en de planning om de lopende projecten zo goed mogelijk te beheren;
Je bent het aanspreekpunt voor de verschillende externe en interne partijen (klanten, architecten,
studiebureaus, ingenieursbureaus, bouwheren) en garandeert op elk moment een vlotte
communicatie tussen hen.

Profiel:
• Je genoot een technische opleiding (industrieel ingenieur, bachelor in constructie, ...) of een
gelijkaardige ervaring;
• Sterke vaardigheden in organisatie en communicatie zijn een must;
• Je kijkt er naar uit deel uit te maken van een team waarin iedereen telt;
• Autonoom en pragmatisch, met technisch inzicht dat je aanzet zowel initiatief als
verantwoordelijkheid te nemen;
• Resultaatgericht, flexibel, beschikbaar en nauwgezet;
• Je bent tweetalig Frans/Nederlands of Nederlands/Frans; een goede kennis van het Engels is een
extra troef;
• Je beschikt over een goede kennis van informatica;
• Je beschikt over een rijbewijs type B.
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Aanbod:







Een contract van onbepaalde duur;
Een aantrekkelijk salaris volgens je functie en ervaring, aangevuld met interessante extralegale
voordelen;
Een diepgaande opleiding in een aangename werksfeer;
Een zeer afwisselende technische functie met een grote verantwoordelijkheid;
De mogelijkheid te werken binnen een bekende funderingsgroep;
Een dynamische sfeer binnen een onderneming in volle groei met middelen om haar ambities te
realiseren.

Klaar voor een nieuwe uitdaging?
Stuur je CV naar de Franki personeelsafdeling: jobs@ffgb.be
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