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Wat verWachten We van jou?
Ben je op zoek naar uitdagende renovatieprojecten en hou je van een professionele 
maar informele, vlotte werksfeer? Dan is deze functie van Projectleider bij PIC iets 
voor jou!

Je krijgt van ons de autonome verantwoordelijkheid voor een aantal renovatie
projecten in Vlaanderen en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, voornamelijk 
openbare aanbestedingen (sociale woningen, scholen, ziekenhuizen, bejaarden
tehuizen, dagverzorgingscentra, …)  Je zorgt voor een feilloze planning, voor
bereiding en organisatie van de jou toegewezen werven  Je staat in voor de 
opstart van de ploegen en doet de opvolging tot en met de oplevering, rekening 
houdend met de beschikbaarheid van personeel, materiaal en machines  Dit houdt 
oa in: bestellen van materialen, zoeken naar onderaannemers, contacten 
met klanten, architecten, …  Conform de normen inzake veiligheid en milieu, 
volg je procedures en richtlijnen vlekkeloos op en coach je de ploegen met 
het oog op kwaliteit en veiligheid en coördineer je de onderaannemers  Je 
realiseert de projecten binnen het afgesproken tijdschema en budget en leidt de 
werfvergaderingen waarbij je het aanspreekpunt bent voor alle betrokken partijen 
op de werf  Je streeft naar een optimale relatie met en tevredenheid bij bestaande 
en nieuwe klanten  Je rapporteert rechtstreeks aan de directie.

heb je het juiste profiel?
Na je hogere opleiding Bouwkunde (bachelor of ind. ing. bouw), deed je idealiter 
een aantal jaren praktische ervaring op in projectleiding  Heb je affiniteit met 
de renovatie en restauratiesector, dan is dat mooi meegenomen  Maar wat 
vooral voor ons telt, is jouw verantwoordelijkheidsgevoel, natuurlijke autoriteit en 
oplossingsgerichte aanpak  Je volgt je werven strikt op, gaat zeer gestructureerd te 
werk en hebt oog voor detail  Bovendien heb je een uitgesproken aandacht voor 
veiligheid en milieu, handel je oplossingsgericht en streef je steeds naar kwaliteit 
 Je bent sociaalvaardig en communicatief en geen enkele vraag van de klant is 
je teveel  Gezien het nationale karakter van onze projecten, ben je vlot tweetalig 
(N/F).

Wat hebben We te bieden?  
We bieden je een heel boeiende functie met uitdagende projecten waarbij variatie 
legio is  Je komt te werken in een professionele en een financieel gezonde onder
neming, gekenmerkt door een nononsense cultuur met korte beslissingslijnen en 
een ervaren management  Je kunt rekenen op een aantrekkelijk salarispakket met 
inbegrip van bedrijfswagen.

projectleider renovatie
openbare werken

PIC, opgericht in 1981, is samen met haar 

zusterbedrijven Reno Decor en D.H.W  

gespecialiseerd in renovatie- en res-

tauratiewerken. De activiteiten omvatten  

Algemene Renovatiewerken, Gevelrenovatie 

en Hoogtewerken. Het werkterrein hoofd- 

zakelijk Openbare Werken en Industrie.

Als belangrijke speler op de renovatiemarkt en 

met een indrukwekkende referentielijst, heeft 

PIC een efficiënte organisatie uitgebouwd 

die uitstekend vakmanschap biedt, kwaliteit 

verzekert en een duurzame partner is voor 

alle mogelijke renovatievragen. Het bedrijf, 

gelegen te Laarne (bij Gent), is financieel 

gezond en sterk groeiend.

Daarom zoeken we momenteel ter uitbreiding van het team projectleiders, een (m/v):

Ga je de uitdaGinG aan?
Aarzel dan niet en stuur meteen je motivatiebrief en cv naar Derveaux Select 
via jobs@derveaux-select.be We maken graag met jou kennis in onze kantoren gelegen 
Blekersdijk 35, 9000 Gent. tel. 09/223 50 36.

algemene bouwonderneming


