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GEZOCHT !!

PROJECT / WERFLEIDER
INTERIEURBOUW

Tailormate is een dynamische onderneming gespecialiseerd in het produceren van commerciële (horeca, 
retail, kantoor, ...) & residentiële interieurs. Wij beschikken in-house over een geautomatiseerde schrijnwerkerij, 
metaalbewerkingsafdeling, verfspuiterij en digitale drukkerij.

Onze klanten, gaande van interieurarchitecten tot aannemers, kiezen ons omwille van onze spirit. Samen zorgen we 
ervoor dat de origineelste ideeën werkelijkheid worden. Om nog meer schitterende interieurprojecten te realiseren, 
willen we ons wervelend team uitbreiden.

Daarom zoeken we een…

PROJECT / WERFLEIDER INTERIEURBOUW
WAT HEBBEN WIJ VOOR JOU IN PETTO:

Heb je kennis van interieur- en bouwafwerking en heb je reeds enkele jaren ervaring als projectleider? Dan zijn we op 
zoek naar jou.

• Na een grondige analyse van de offertes van onze sales managers, stel je werfdossiers samen, maak je 
projectplanningen op en selecteer je onderaannemers en leveranciers.

• Je volgt je werven ter plaatse op. De timings, de kwaliteit en de veiligheid van de uitgevoerde werken hou je 
nauwlettend in het oog.

• Je bent de spilfiguur tussen de productie in onze eigen schrijnwerkerij en de plaatsingen op de werf. Je 
communiceert dagelijks met onze technisch tekenaars en productieverantwoordelijken. Je plant de leveringen en 
volgt de plaatsingen door eigen personeel en onderaannemers op.

• Je beheert de volledige werfadministratie. Je maakt werfverslagen en vorderingsstaten. Het budget van je 
werven en alle gepresteerde werkuren hou je steeds onder controle.

• Je weet hoe je een team moet aansturen, coachen en motiveren.
• Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze klanten met wie je op een professionele manier communiceert.

DIT WILLEN WIJ GRAAG:

• Je beschikt over een bachelor in een technische richting (bouw, hout, interieur, architectuur, …).
• Je hebt minimum 3 jaar ervaring in een gelijkaardige functie in interieurbouw / bouwafwerking.
• Je hebt een sterke technische bouwkennis. Je kan vlot onderaannemers aansturen en technische plannen lezen.
• Je bent een communicatief en leidinggevend talent met oog voor detail en opportuniteiten tot verbetering.
• Je volgt de laatste ontwikkelingen op het gebied van interieur, materialen en technieken.
• Je spreekt vlot Nederlands. Kennis van het Engels of Frans is een pluspunt.
• Je kan goed omgaan met druk, snelheid en deadlines. Je bent flexibel inzake werkuren.

DIT WILLEN WIJ GEVEN:

• Een werkomgeving om fier op te zijn met een professioneel uitgebouwd atelier.
• Een gevarieerde job in een schitterend team waar collegialiteit centraal staat.
• Je komt terecht in een groeiend maar stabiel bedrijf dat zijn medewerkers mee laat groeien.
• Je mag rekenen op een marktconform loon met extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, 

hospitalisatieverzekering, bedrijfswagen en telefoonabonnement.
• Je kan interne en externe opleidingen volgen om je verder te ontwikkelen binnen je vakdomein.

Ben jij de gedreven PROJECT / WERFLEIDER waar we naar op zoek zijn? Dan ontvangen 
wij graag jouw voorstelling (CV, motivatiebrief en eventueel portfolio) via hr@tailormate.be.


