
Vacature: Projectleider schrijnwerkerij – VAN DEN RIJSE NV – Erpe-Mere  

Van Den Rijse NV is als afwerkingsbedrijf al meer dan 60 jaar actief in houten binnen-, 
buitenschrijnwerk en vast meubilair.  

Wij leveren kwalitatief en duurzaam maatwerk in de professionele en utiliteitsmarkt zoals zorgsector, 
scholen, banken, kantoren, zo plaatsen wij o.a. het massieven houten binnen- en buitenschrijnwerk bij 
de renovatie van het oude gerechtsgebouw in Antwerpen, zijn wij de leverancier van de (gebogen) 
buitenramen van het ziekenhuis AZ Zeno in Knokke,  werkten wij mee aan de beurssite in Brugge en 
recent het nieuwe hoofdkantoor van Agristo.  

We zijn een uiterst stabiel familiebedrijf met een uitstekende reputatie en sterke referenties op de 
markt. Als team zijn we fier op het werk dat we opleveren. Momenteel hebben wij een 40-tal 
medewerkers in dienst. 

Functieomschrijving : 

- Je bent van a tot z verantwoordelijk voor de coördinatie en opvolging van de aan jou 
toegewezen projecten, zowel technisch als administratief 

- Je bent het aanspreekpunt voor aannemers, productie en werfpersoneel 
- Je bestudeert het project op basis van plannen, lastenboek en meetstaat en bespreekt dit 

met de klant 
- Je staat in voor het contact met de leveranciers en het plaatsen van de bestelling 
- Je stelt een concrete planning op voor de uit te voeren werken 
- Je bent aanwezig bij de coördinatievergaderingen en volgt de vorderingen nauwgezet op 

door regelmatige afstemming met de ploegbazen 
- Je bewaakt de kwaliteit van de uitgevoerde werken 
- Je bent als projectleider grotendeels in Erpe-Mere aanwezig (80%), en gaat indien nodig ter 

plaatse op je verschillende werven 
- Kwaliteit, ethiek en duurzaamheid draag je hoog in het vaandel 

Profiel : 

- Je combineert een hogere opleiding in bouw of houttechnologie met minimaal 2 jaar 
ervaring als projectleider 

- Feeling met hout of interesse in schrijnwerkerij en algemene afwerking is een troef 
- Je geeft blijk van goede organisatorische capaciteiten en gaat planmatig, accuraat en 

punctueel te werk 
- Je hebt zin voor verantwoordelijkheid 
- Basiskennis Autocad vereist 

Aanbod : 

- Contract onbepaalde duur 
- Een autonome en gevarieerde functie 
- Projecten met uitdaging en uitstraling waar je als toegelegde professional qua 

kwaliteitsniveau eer en voldoening kan uithalen 
- Een competitief salarispakket afgestemd op je kennis en kunde (maaltijdcheques, groeps- en 

hospitalisatieverzekering, wagen) 
- Werkzekerheid in een gemakkelijk bereikbare en moderne werkomgeving  

 



Interesse: stuur je CV en korte motivatie naar Carolien Van Rossen (053/82 53 13 - 
www.vandenrijse.be) op volgend emailadres carolien@vandenrijse.be . Je sollicitatie wordt snel en 
discreet behandeld. 

 

 


