
 

 
 
 

1 

PROJECT SITE SUPERVISOR 
 
Werven coördineren en teams aansturen zijn jouw specialiteiten. All things electro 

jouw drijfveren. 

 

Je bent in je sas als een werf op wieltjes loopt. Je houdt het overzicht over het 

geheel en bent graag de schakel tussen iedereen die meewerkt aan jouw project. 

Bovendien stel je kwaliteit en veiligheid continu voorop. 

 

Jij krijgt vast energie van een rol als Site Supervisor Electro bij VMA! 

 

JOUW PLEK BIJ VMA 
Als Site Supervisor Electro ben je een spilfiguur op de werven van onze business 

unit Building Technologies Electro.  

 

Deze afdeling blinkt uit in multidisciplinaire oplossingen voor complexe 

infrastructuurprojecten. Zo bouw jij met je team mee aan elektrische 

totaaloplossingen voor o.a. bruggen, kantoorgebouwen, waterkrachtinstallaties, 

ziekenhuizen, stations, logistieke en industriële gebouwen. 

 

DIT TAKENPAKKET GEEFT JOU ENERGIE 

• Je bent een onmisbare schakel in het vlotte verloop van de werken: je bestelt 

materialen en volgt leveringen op, je controleert de kwaliteit van het werk, 

en garandeert de veiligheid voor je collega’s op de werf.  

• Je bekijkt de werf vanuit een helikopterstandpunt. Uitdagingen zie je ruim 

op tijd opdoemen, zodat jij en je team elk probleem vóór blijven. 

• Je leidt en coördineert de werven die we jou toevertrouwen, zowel op het 

technische, organisatorische als administratieve vlak. 

• Je stuurt collega-elektriciens en onderaannemers aan en volgt hun werk 

nauwgezet op. 

• Je werkt naadloos samen met de Project Manager, collega werfleiders en het 

engineeringteam en houdt die voortdurend op de hoogte over de stand van 

zaken op de werf.. 
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DEZE TROEVEN HEB JE NODIG ALS SITE SUPERVISOR 

ELECTRO 

• Op je cv prijkt minstens een bachelordiploma elektriciteit of gelijkwaardige 

ervaring. 

• Met het oog op het eindresultaat kan je goed onderhandelen met 

onderaannemers en klanten. 

• Mensen aansturen is je tweede natuur. Je geeft leiding vanuit een positieve 

ingesteldheid en communiceert helder. 

• Je combineert een onomstotelijk organisatorisch talent met sterke 

technische expertise. 

• Je bent flexibel en hands-on. 

• Je bent vlot in het Nederlands en spreekt ook een mondje Frans en Engels. 

• De Microsoft Office-toepassingen kennen voor jou weinig geheimen. 

 

JE RAAKT BIJ VMA POSITIEF GELADEN DOOR 

• Een job vol uitdaging en autonomie, in een door elektrotechniek 

gepassioneerd team.  

• De kans om persoonlijk te groeien: opleidingen en interne innovatie houden 

jouw kennis en skills up-to-date, doorgroeien binnen VMA is een reële piste 

voor jou.  

• Het competitieve salaris dat aansluit bij jouw verantwoordelijkheideden en 

ervaring.  

• Een bedrijfswagen, een groepsverzekering en een hospitalisatieverzekering.  

 

OVERTUIGD? CONTACTEER ONS! 
 
 
CONTACT Marlotte De Bree, HR Assistent 
 
MAIL yourfuture@vma.be  
 
WHATSAPP +32 471 61 67 66 
 
TELEFOON +32 9 280 95 62 


