functieprofiel
BEDRIJFS- EN CONTACTGEGEVENS
BEDRIJFSGEGEVENS
• Firmanaam
• Ondernemingsnummer

BE

Aantal werknemers

• Hoofdactiviteit
• Nevenactiviteit(en)
CONTACTGEGEVENS
• Contactpersoon
• E-mailadres

Telefoon

DE VACATURE: FUNCTIEOMSCHRIJVING, PROFIEL EN ARBEIDSVOORWAARDEN
FUNCTIEOMSCHRIJVING
• Functietitel
• Functie - wat zijn de voornaamste taken en welk competentieniveau moet een kandidaat minimaal hebben?
TAAK

                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   

PERFECT

GRONDIG REDELIJK

BASIS

























































FROFIEL
• Diploma

 niet belangrijk

• Minimaal aantal jaren relevante ervaring

 niet belangrijk

• Rijbewijs vereist voor het uitvoeren van de job

 niet vereist    B  BE  C    CE

• Veiligheidsattest VCA vereist (of bereid te behalen)

 niet vereist    VCA Basis  VCA VOL

• De werven situeren zich hoofdzakelijk in (bv: regio Gent; Zuid-Oost-Vlaanderen; Oost- en West-Vlaanderen)
• Computerkennis vereist om de job uit te oefenen
PROGRAMMA

PERFECT

 niet belangrijk

GRONDIG ERVAREN

BASIS

PLUSPUNT

MS Office











MS Projects











AutoCAD 2D/3D











Innocalc































BASIS

PLUSPUNT

                                                   
                                                   
• Talenkennis
TALEN

PERFECT

GRONDIG ERVAREN

Nederlands











Frans











Engels











Duits































                                                   
                                                   

• Nog iets dat u wil meegeven over het gewenste profiel

ARBEIDSVOORWAARDEN
• Duur van de overeenkomst
bij bepaalde duur: geef de einddatum

 onbepaalde duur  bepaalde duur
									

• Aard van de overeenkomst
bij deeltijds contract: specificeer

 voltijds contract  deeltijds contract
									

• Arbeidscontract: er wordt
Er wordt om

uur per week gewerkt.

uur afgesproken op het bedrijf en om

• Afwijkend werkregime (bv. zaterdagwerk, nachtwerk,...)		

gestart op de werf.

 deeltijds contract

													
													

• De kandidaat woont in een straal van circa
• Is er collectief vervoer voorzien?

kilometer rond het bedrijf.

 ja    neen

• Verloning
•

brutoloon

•

extralegale voordelen

 volgens barema    kan over gepraat worden

 bedrijfswagen met tankaart

 hospitalisatieverzekering

 maaltijdcheques

 groepsverzekering

 laptop

 gsm

• Nog iets dat u wil meegeven over de functie
													
													
													
													

BEMIDDELING
• Confederatie Bouw Provincie Oost-Vlaanderen mag de vacature beheren en opvolgen.
 ja    neen
• Wilt u dat Confederatie Bouw Provincie Oost-Vlaanderen een eerste sollicitatiegesprek doet?
 ja    niet nodig, ik wil het cv van sollicitanten direct in mijn mailbox krijgen
UW CONTACTPERSOON
Steven Imschoot
E steven.imschoot@confederatiebouw.be
T 09 244 45 07
F 09 244 45 10

