
 
 
 T’ Heist Best cvba  is de erkende sociale huisvestingsmaatschappij (SHM ) in Knokke-Heist, 
met de doelstelling sociaal wonen na te streven in de gemeente Knokke-Heist. Om onze groeiende taak verder op een kwalitatieve manier uit te bouwen willen we ons team versterken met een:   PROJECTMEDEWERKER BOUW- EN RENOVATIEPROJECTEN (M/V)(DEELTIJDS/VOLTIJDS) 
 
Functie:  
 - U staat in voor alle aspecten m.b.t. de voorbereiding van onze bouwprojecten. U begeleidt architecten en studiebureaus van de start tot aan de contractondertekening met aannemers.  - U ziet erop toe dat de geldende normen en wetten worden toegepast in de dossiers en zorgt ervoor dat de richtlijnen van T’ Heist Best en de strikte reglementering van de VMSW worden toegepast in de ontwerpen en de lastenboeken.  - U volgt de planning van de projecten (in alle fases van het bouwproject) nauwgezet op en coördineert de administratie en communicatie met alle betrokken partners. Je voert de administratieve werkzaamheden uit in verband met de realisatie van projecten als ondersteuning aan de directeur of het diensthoofd technische dienst.  - Samen met uw collega’s bent u verantwoordelijk voor de werfopvolging en de begeleiding van (externe) bouwteams m.b.t. nieuwbouw- of renovatieprojecten evenals het preventieve en curatieve onderhoud van het bestaande patrimonium.  - U kunt vlot werken met Microsoft Windows, Word, Excel en Outlook. 
 
Profiel: 

- U bent bij voorkeur in het bezit van een bachelor diploma verwant aan de bouwsector (architect-assistent, bachelor bouw,….) en hebt enkele jaren ervaring in de bouw- of woningsector. Kennis van de wetgeving rond overheidsopdrachten is een pluspunt.  - U zorgt voor een efficiënte manier van werken binnen het eigen verantwoordelijkheids-domein. U denkt proactief.  - U werkt graag in team maar u kan ook zelfstandig werken. U bent flexibel in je aanpak en u bent accuraat met cijfers. 



 
Interesse ?   U kunt schriftelijk solliciteren door uw sollicitatiebrief en cv te sturen naar T’Heist Best cvba, t.a.v. Bernard Despiegelaere, Kraaiennestplein 1 bus 4, 8301 Knokke-Heist. U vindt meer informatie over ons op http://www.theistbest.be.  


