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WERFLEIDER ELECTRO 
 

VMA ANTWERPEN, VMA GENT-ZEEHAVEN, 

VMA SINT-MARTENS-LATEM OF VMA WAREGEM 

 
Neem jij de leiding op een van onze grote elektrische totaalprojecten? Wil je 

samen met ons fier kunnen terugkijken op een van onze realisaties? Ontdek deze 

job! 

 

Je bent een krak in het nauwgezet opvolgen van wat er reilt en zeilt op een werf. 

Dankzij jouw talent voor vlotte communicatie loopt alles op wieltjes. Naast een 

denker ben je ook een doener: je neemt graag zelf de schroevendraaier ter hand. 

 

Jij raakt helemaal positief geladen van een job als Werfleider Electro bij VMA! 

 

JOUW PLEK BIJ VMA 
Als Werfleider Electro draai je mee in onze business unit Building Technologies 

Electro, een referentie in de branche op het gebied van speciale 

gebouwtechnieken. 

 

Concreet coördineer jij de uitvoering van elektrotechnische totaalprojecten in 

bijvoorbeeld ziekenhuizen, woon-zorgcentra, voetbalstadions, industriële sites en 

kantoorgebouwen. 

 

DIT TAKENPAKKET GEEFT JOU ENERGIE 

• De dagelijkse coördinatie van één of meerdere elektrische projecten is bij 

jou in betrouwbare handen. 

• Je stemt af met de onderaannemers voor de werven die je leidt.  

• Je past zonder fout de nodige veiligheids-, kwaliteits- en 

budgetvoorschriften toe. 

• Je checkt en dubbelcheckt de leveringen en volgt nauwgezet de uitvoering 

van het werk op. 

• Als dat nodig is, steek je met plezier de handen uit de mouwen om je 

collega-elektriciens te helpen. 

• Je werkt graag samen met de Project Manager en houdt die consequent op 

de hoogte over de situatie op jouw werven. 
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DEZE TROEVEN HEB JE NODIG ALS WERFLEIDER ELECTRO 

• Je hebt een bachelor- of A2-diploma op zak, in een technisch relevante 

richting. 

• Je blikt terug op 3 jaar ervaring met tertiaire of industriële installaties, in 

een gelijkaardige functie. 

• Je neemt verantwoordelijkheid op en bent een kei in organiseren. Je zet de 

puntjes op de i in alles wat je doet. 

• Je bent een echte doener met een sterke praktische kennis.  

• Je communiceert duidelijk met je collega’s, onderaannemers en Project 

Manager en dit in het Nederlands én Engels of Frans. 

 

HIERDOOR RAAK JIJ POSITIEF GELADEN 

• Een gevarieerde job waarin je op je eigen manier kan werken en initiatief 

mag nemen. 

• Een team met een open en positieve ingesteldheid, binnen een groeiend 

bedrijf met een no-nonsense-cultuur. 

• Een goede kans om door te groeien tot Site Supervisor, bovenop 

interessante opleidingsmogelijkheden. 

• Een aantrekkelijk salarispakket dat past bij jouw ervaring, profiel en 

vaardigheden. 

 

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 
 
 

 

tel:+3292809562

