
 

 

   
De Noordboom, hout ons goed! 

Beekstraat 36, 9600 Ronse | Tel +32 55 23 76 76 
www.denoordboom.be | info@denoordboom.be 

ondernemingsnummer: BE 0422.964.936 | RPR Oudenaarde 

De Noordboomers bouwen voor u en voor iedereens toekomst energiezuinige 

woningen met hernieuwbare grondstoffen uit duurzame ontginning. 

De Noordboom is een aannemingsbedrijf actief in zowel nieuwbouw- en renovatieprojecten in 

houtbouw (houtskeletbouw, CLT, paal en balk, …) en dit vooral in Oost- en West-Vlaanderen. 

Met een team gedreven en geëngageerde mensen werken we aan een duurzame onderneming. 

Om onze werfopvolging verder uit te bouwen zijn we op zoek naar een 

 

Projectleider (m/v) 

 
Functie Als projectleider ben je eindverantwoordelijke voor de uitvoering en opvolging 

van diverse werven, vanaf voorbereiding en planning tot oplevering 

• Je bestudeert en analyseert het technisch en administratief dossier 

• Je organiseert de werf in functie van de vooropgestelde planning en het budget 

• Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding en opvolging van het project, ook ter 

plaatse op de werf, met het oog op een kwalitatief en mooi eindresultaat 

• Je zorgt voor een efficiënte communicatie tussen de verschillende partijen (bouwheer, 

architecten, onderaannemers en onze eigen collega’s) 

 

Profiel Je bent bachelor of ingenieur bouwkunde met een aantal jaren ervaring én 

interesse in houtbouw en ecologische bouwmaterialen 

• Je bent communicatief en organisatorisch sterk, met oog voor detail en kwaliteit 

• Je werkt probleemoplossend en hebt een goed ruimtelijk en cijfermatig inzicht 

• Je kan zelfstandig werken, neemt initiatief en kan goed overweg met jouw collega’s 

 

Ons aanbod 

• Een boeiende en gevarieerde job in een duurzame en dynamische onderneming 

• De mogelijkheid om te groeien binnen je job en binnen ons bedrijf 

• Een flexibele werkomgeving met veel vrijheid waar eigen inbreng gewaardeerd wordt 

• Een aantrekkelijk verloningspakket volgens diploma en ervaring, aangevuld met 

extralegale voordelen 

 

Interesse en uit het juiste hout gesneden?    

Stuur uw cv met motivatiebrief naar fabienne.stevigny@denoordboom.be 

mailto:fabienne.stevigny@denoordboom.be

