SEGAF is sinds jaar en dag dé marktleider in het produceren en plaatsen van omheiningen, schuif- en
draaipoorten en aanverwante producten en dit zowel voor de industrie, overheid en retail als voor
particulieren. Vanuit ons hoofdkantoor in Kortemark en ons filiaal in Grimbergen verzorgen wij reeds meer dan
80 jaar zowel grote als kleine projecten over heel België. Ons bedrijf staat bekend voor haar doorgedreven
technische specialisatie en professionele klantenservice. In het kader van onze verdere groei zijn wij, voor ons
filiaal te Grimbergen, momenteel op zoek naar een (m/v):

VERANTWOORDELIJKE WERFPLANNING EN LOGISTIEK
ondersteuning montageploegen en werfvoorbereiding
De uitdaging
Ons filiaal te Grimbergen telt een 9-tal medewerkers en draait op volle toeren. Dit vergt een permanente en
nauwkeurige planning en houdt een uitgebreid aantal verkoopondersteunende taken in. Hiervoor rekenen we op jou!
Dit betekent dat je, in overleg met onze Regioverantwoordelijke Brabant, instaat voor:
administratie: • opmaak van offertes en telefonische opvolging • verwerking en voorbereiding van aanbestedingen,
onderhandelingsprocedures en bijhorende bestekken.
werfvoorbereiding en -uitvoering: • opmaak efficiënte werfplanning, opmeting en werf startklaar maken • opmaak
materiaallijsten, werkbonnen en bestellingen • opvolging en controle aanlevering materialen • opvolging werven
• motiveren montageploegen en debriefing • Hierbij zorg je ervoor dat de werking efficiënt verloopt en volgens
lastenboek • Je noteert meerwerken en houdt contact met toezichters, opdrachtgevers en openbare besturen.
logistiek: verzorgen enerzijds van bestellingen, herstellingen en onderhoud voor kantoor en magazijn en anderzijds
van materieel en materiaal voor de montageploegen en het filiaal.

Heb je het juiste profiel?
Heb je een bouwtechnische opleiding, dan is dit mooi meegenomen, maar geen must. Belangrijker voor ons is
jouw affiniteit met de bouwsector, een relevante ervaring en de wil om de kennis van materialen en materieel eigen
te maken • Heb je ervaring binnen een commerciële binnendienst met inbegrip van aanbestedingen, dan is dit
uiteraard een extra troef • Segaf-medewerkers steken de handen uit de mouwen, nemen initiatief en voeren hun
taken op een enthousiaste en zelfstandige manier uit. Dit verwachten we ook van jou • Bovendien verlangen we
dat je gestructureerd en nauwkeurig werkt en heel planmatig • Je bent communicatief en charismatisch en weet als
geen ander een team monteurs te coachen en te motiveren • Je bent Nederlandstalig en je kan je vlot uitdrukken
in het Frans, zowel gesproken als geschreven • Bovendien werk je vlot met Word en Excel • Liefst woon je in de
regio Brabant en dit op haalbare afstand van Grimbergen.

Wat bieden wij?
Je komt te werken bij de marktleider met een bekend product en een waaier aan toepassingsmogelijkheden
• We bieden je een heel veelzijdige job met boeiende contacten en een ruime verantwoordelijkheid • Segaf
staat bovendien bekend voor haar toffe werksfeer, ervaren management en werkzekerheid • Tot slot krijg je
voor de geleverde prestaties een aantrekkelijk salaris en een vast contract van bij de aanvang.
Wil je met ons kennismaken?
Stuur dan meteen je motivatiebrief en cv naar jobs@derveaux-select.be
Derveaux Select, Blekersdijk 35, 9000 Gent. tel. 09/223 50 36.
Je kandidatuur wordt uiterst vertrouwelijk behandeld
en je persoonsgegevens conform de AVG-richtlijnen (GDPR).
Neem alvast een kijkje op www.segaf.be

