
In opdracht van de toekomst 
Wij bewegen ideeën:  Onder het dak van de REMONDIS 
Maintenance & Service GmbH vormen BUCHEN en XERVON 
de Industrieservice Divisie van de REMONDIS-groep. 
Meer dan 10.000 mensen leveren elke dag een omvangrijke 
industrieservice aan klanten over de hele wereld.

Uw takenpakket:

   Leiding geven aan een team van gemotiveerde arbeiders, 
ploegbazen en werfleiders met als einddoel het werk correct uit 
te voeren binnen de opgedragen oplevertermijnen en dit volgens 
de veiligheids- en kwaliteitsnormen 

   Je bent het eerste aanspreekpunt van de klant en zorgt voor een 
goede, duidelijke en correcte communicatie tussen klant en 
projectleider 

   Je bent verantwoordelijk voor het naleven van het kwaliteits-, 
veiligheids-, gezondheids- en milieubeleid op de werkplaats en 
neemt hiervoor de nodige acties en beslissingen 

   Je kijkt erop toe dat alle materialen, gereedschappen, 
infrastructuren en installaties onderhouden en gerespecteerd 
worden 

   Je zorgt voor een goede rapportering naar de projectleider en 
houdt hem op de hoogte van prijsvragen, manpower, workload, 
eventuele probleemsituaties, …. 

   Je verzorgt een deel van de administratie van de projecten die jou 
toebehoren. 

Uw profiel:
   Je hebt een minimum ervaring als leidinggevende. Ervaring in de 

petrochemische, industriële en/of bouwsector is een pluspunt 
   Zeer goede kennis van de Nederlandse taal is vereist, kennis van 

de Engelse of Duitse taal is mooi meegenomen 
  Goede PC kennis: MS Office is een noodzaak 
  Je weet van aanpakken en plannen zit jou in het bloed 
   Je bent proactief, resultaat- en servicegericht gekoppeld aan een 

flexibele ingesteldheid 
   Veiligheid en kwaliteit zijn voor jou topprioriteiten 

Assistent Projectleider Schilderwerken  m/v

> Locatie: Diverse projecten in de provincies Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen en Zeeland (NL) 

XERVON is een internationaal bedrijf voor technische diensten voor nieuwbouw en onderhoud van industriële installaties.

Uw kans:

XERVON is een klinkende naam in haar vakgebied. De organisatie biedt stabiliteit, groeiperspectief, een stimulerende werkomgeving en een 

team van ervaren collega’s. Als nieuwe medewerker wacht jou een motiverend salarispakket met extralegale voordelen conform jouw kennis 

en ervaring. 

XERVON // Regio Benelux // Leo Baekelandstraat 5 // 2950 Kapellen // België // T +32 3 660.15.63 // F +32 3 660.15.49 // xervon.be // Een onderneming van de REMONDIS-groep

Interesse: Stuur je CV naar liesbeth.vanzurpele@xervon.com


