
 
 

 

 

PROJECTLEIDER 

Antwerpen - Mechelen - Gent 

 

WIE ZIJN WIJ? 

 

CVR staat sinds 1970 gekend als pionier in bouwputbeschoeiingen en 
funderingstechnieken. Wij introduceerden in 1994 als eerste in België de 
secanspalenwand en staan voor innovatie.  
 
Kwaliteit en klantentevredenheid zijn onze tweede natuur geworden. Om deze reden 
voeren wij al onze activiteiten uit met onze eigen machines en mensen.  
 
Als familiebedrijf staan wij voor een vlakke organisatiestructuur met een transparante 
communicatiestructuur en een lange-termijn engagement naar haar medewerkers. 
Vandaag staan Tom en Nicolas Smet aan het roer van ons bloeiend bouwbedrijf met een 
80-tal medewerkers in dienst.  
 
Wij zijn vandaag op zoek naar een projectleider voor de driehoek Antwerpen - Mechelen 
- Gent.  

WAT BIED JIJ ONS?  

• Het coördineren en opvolgen van bouwkundige projecten is je op het lijf geschreven.  

• Je draagt kwaliteit en stiptheid hoog in het vaandel en werkt projecten nauwkeurig 
af.  

• Je houdt ervan om goede relaties op te bouwen met de ploegen en jouw klanten.  

• Je bent iemand die punctueel werkt als het aankomt op je projectadministratie. 

• Je leert graag bij.  

• Je hebt oog voor details en de projectmarges controleer je nauwgezet.  

• Je bent iemand die denkt in oplossingen.  

• Je kan de mensen motiveren en bent een rasechte ‘peoplemanager’.  

WAT MAG JE BIJ ONS DOEN? 

• Je bent verantwoordelijk voor het opvolgen van meerdere projecten die zich situeren 
rond Antwerpen, Mechelen en Gent;  

• Je krijgt zeer veel zelfstandigheid om initiatief te tonen en te nemen;  

• Je staat in contact met onze klanten en leveranciers omtrent bouwkundige 
vraagstukken die jouw interventie vereisen.  
 
 
 



 
 

 

WAT BIEDEN WIJ JOU? 

• Een aantrekkelijke verloning inclusief bedrijfswagen 

• Een zeer toegankelijk en familiaal management waar ruimte is voor plezier 

• Een vlakke structuur met korte communicatielijnen 

• Een uitdagende functie met veel zelfstandigheid en waar je trots kan zijn op je 
projecten.  

KLINKT GOED 

• Cv naar inte@hcmvision.be 

• Info via 011 42 81 34 

 


