Samen werken aan morgen
ECC is een sterk groeiend familiebedrijf, dat een nichepositie bekleedt op de markt van chemisch –
bouwkundige producten en reeds meer dan 45 jaar actief en gespecialiseerd is in de ontwikkeling, de
engineering, de productie en de toepassing van chemische en bouwtechnische producten.
ECC nv is uiterst sterk in alles omtrent waterdichting, structureel herstel en kunstharsvloeren.
Ter versterking en uitbreiding van het gedreven team zijn wij op zoek naar een:

Junior bouwkundige voor doorgroeifunctie
-

-

-

Je start gedurende enkele jaren op de werkvloer om exclusieve technieken rond waterdichting
en structureel herstel helemaal onder de knie te krijgen. Jouw verantwoordelijkheden groeien
stelselmatig volgens de beschikbare projecten en jouw eigen capaciteiten.
Je start in de uitvoering van de werken en volgt gedurende enkele jaren actief en operationeel
de werven op. Je wordt daarbij vergezeld van een handlanger, die jou assisteert. Tegelijk leer
je in het atelier nieuwe technieken en schaaf je jouw productkennis bij.
Stapsgewijs kan je verder groeien in de onderneming, waarbij je gaandeweg grotere werven
onder je hoede zal krijgen, waar ook communicatie met de klanten, verantwoordelijkheid over
een ploeg en materiaal zal bijkomen.
Onze opdrachtgever beheert diverse soorten werven, gaande van overheidsopdrachten tot
industriële projecten bij grote bedrijven in gans België.
Na enkele jaren op de werkvloer, groei je binnen deze KMO door tot werfleider.

Profiel
-

Je hebt een diploma industrieel ingenieur bouwkunde of bachelor bouw. Zowel kandidaten die
net afgestudeerd zijn, als kandidaten die een eerste ervaring achter de rug hebben komen in
aanmerking.
Je bent een nauwkeurig persoon, leergierig en wil graag expert worden in een bepaalde
materia die fijngevoeligheid en nauwkeurigheid vereist.
Je houdt van een bedrijf waar een persoonlijke aanpak heerst, waar je op maat van je eigen
competenties stapsgewijs kunt groeien en een stabiele carriere kan uitbouwen. Je bent geen
nummer binnen dit bedrijf.

Aanbod
-

Wij bieden een stabiele en vaste job aan binnen een groeiend en solide bedrijf, waar mensen
thuishoren die kansen willen krijgen en grijpen.

