Dakwerker
SARTEC CONSTRUCT BV in WETTEREN

Functieomschrijving
•
•
•
•
•

Je isoleert en maakt platte en hellende daken waterdicht.
Je maakt, plaatst en vervangt dakconstructies. Je doet hiervoor het nodige
mets- en timmerwerk.
Je werkt met diverse isolatie en dichtingsmaterialen.
Je installeert zinkwerk en regenwaterafvoerbuizen.
Je zorgt voor een correcte afwerking.

Profiel
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt reeds ervaring in de renovatie van zowel platte als hellende daken.
Je kan zelfstandig werken en durft leiding te nemen, aangezien je zal
samenwerken met een collega.
Je bent betrouwbaar en komt steeds je afspraken na.
Je gaat voorzichtig om met het materiaal dat we voor jou voorzien.
Indien je in het bezit bent van een rijbewijs BE is dit een pluspunt.
Indien je kan metsen, is dit een pluspunt.
Kennis Frans is ook mooi meegenomen.

Aanbod
•
•
•
•
•
•
•

Je werkt 40 uren per week. Het startuur is voorzien tussen 6u30 - 7u.
Je mag rekenen op een motiverende verloning volgens de barema's van de
bouw. Overuren zijn aan 120%.
Je hebt recht op een kilometervergoeding en ontvangt een familiale
verzekering.
Indien je nog niet in het bezit bent van een Rijbewijs BE, geven we jou de
kans om dit te behalen
Je ontvangt een telefoon van het werk. Deze is te gebruiken voor
werkdoeleinden zoals: bestellingen plaatsen, klanten contacteren,...
Er is een camionette beschikbaar met het nodige materiaal die je tijdens de
werkuren mag gebruiken.
Wij vertrekken altijd vanuit de Damstraat in Wetteren

Plaats tewerkstelling
Damstraat 21 bus d 9230 WETTEREN
Talenkennis
•

Nederlands (goed)

Contract
•
•
•
•

Vaste Job
Contract van onbepaalde duur
Voltijds
Dagwerk

Plaats tewerkstelling
•

Damstraat 21 bus d 9230 WETTEREN

Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail: info@sartecconstruct.be
Per telefoon: 0478 39 79 35
Contact: Resit Sarioglu
Solliciteren met CV

Mogelijkheid om te starten via een individuele beroepsopleiding. Dit is een maatregel waarbij
je opleiding in het bedrijf volgt van minimum 1 maand tot maximum 6 maanden waarbij
werkloosheidsuitkering of leefloon behouden blijft + een opleidingsvergoeding. Dit kan ook
voor vrij werkzoekenden en schoolverlaters zonder uitkering. Na de opleiding volgt een
contract van bepaalde of onbepaalde duur na een succesvolle afronding van de IBO.

