
 

 
ViTeS verenigt als belangrijke actor in de sociale economie het beste van 9 rechtspersonen in één personele unie. Samen 

bouwen we een duurzame organisatie uit met aandacht voor deugdelijk bestuur en financiële gezondheid. We ontwikkelen 
en verbeteren onze kwaliteitsvolle dienstverlening en onze coachende ondersteuning van de medewerkers. 

 
 

Voor vzw SPIT Tewerkstelling, met standplaats in Leuven, zoeken we een tijdelijke voltijdse  
 
 

Projectleider Gebouwen (m/v) 
 
Doel van je functie: 
De Projectleider Gebouwen is verantwoordelijk voor de aansturing en opvolging van de lopende en 
toekomstige bouwprojecten van de ViTeS-groep, voor onderhoud van het bestaande vastgoed en voor de 
opvolging van alle verplichte controles. Je rapporteert aan de directeur facility.  
 
Een greep uit je takenpakket: 
- Je zorgt voor een vlotte organisatie van de lopende bouwprojecten.   

- Je volgt de verschillende uitvoeringsfases op. 

- Je bent verantwoordelijk voor een correcte administratie. Controle van contracten, facturen (de meetstaat 

van de werken), technische documenten en veiligheidsvoorschriften. 

- Je onderhandelt met leveranciers over prijs en leveringsafspraken en volgt deze verder op. 

- Je bent verantwoordelijk voor de inzet van het onderhoudspersoneel, materiaal en materieel. Hierin heb je 

een eindverantwoordelijkheid.  

- Je bent verantwoordelijk voor het opmaken van de werkplanning  

- Je werkt samen met interne medewerkers, externe leveranciers, de preventieadviseur, de 

veiligheidscoördinator, de architect, … 

- Je coördineert de activiteiten van je team. Opstellen van planning, wijzigingen doorvoeren waar nodig, 

controleren van de uitvoering en wekelijks een werkoverleg met alle betrokken partijen. 

Je Profiel: 
- Je kan de nodige competenties aantonen op basis van ervaring op Bachelor niveau. 

- Je hebt grondige kennis van technische bouwwerken en techniek. 

- Je kan coachend leidinggeven geven en op een constructieve manier het werk organiseren.  

- Je kan vlot en helder communiceren.  

- Je bent creatief én kritisch bij het zoeken naar oplossingen.  

- Je neemt initiatief, houdt van afwisseling en kan vlot in team werken.  

- Je bent organisatorisch sterk. 

- Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 

 
Ons Aanbod: 
- Voltijds vervangingscontract voor de vervanging van een ziekteperiode.  

- Loon volgens PC 327 cat. 3, maaltijdcheques bij aanvang en hospitalisatieverzekering na 6 maanden. 

- Uurrooster van maandag tot donderdag (8.30u – 17.00u) en vrijdag tot 15u00, met bereidheid tot 

flexibiliteit eigen aan bouwprojecten. 

- Een snelle opstart. 

 
Een Werkomgeving: 
- Met enthousiaste collega’s. 
- Waar veiligheid, efficiëntie, rendabiliteit en zorg centraal staan. 
- Die streeft naar kwaliteit vanuit een maatschappelijke meerwaarde. 

Solliciteren: 
Bezorg jouw CV en motivatiebrief ten laatste op 18/02/2019 aan vacatures@vites.be.  
Meer info op 0491/891725 of via vacatures@vites.be.   
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