
XERVON is een internationale onderneming die klantspecifi eke 
diensten waaronder straal- en schilderwerken, stellingbouw en 
industriële isolatie aanbiedt. Circa 8.000 medewerkers wereldwijd 
overtuigen klanten dagelijks met hun inzet en toewijding. Onze 
klanten zijn voornamelijk actief in de (petro)chemische industrie, de 
staalindustrie, de energiesector, de bouw en de openbare sector.

Working for the future

Voor de regio‘s Antwerpen en Gent zijn we momenteel op zoek naar ervaren en gemotiveerde werfl eiders voor de 
afdeling isolatie om ons team te versterken.

Werfl eiders – Isolatie m/v

 Je controleert de gebruikte isolatiematerialen.
 Je gaat de veiligheidsrisico’s na in de omgeving en neemt  

 indien nodig maatregelen.
 Je voert metingen uit en past een correcte   

 maatvoering toe.
 Je leest en schetst plannen en isometrieën. 
 Je bestelt materialen aan de hand van de isometrieën. 
 Je geeft leiding aan de (hulp)monteurs en ploegbazen. 
 Je voert overleg en communiceert met de opdrachtgevers.
 Je bent verantwoordelijk voor een goede afloop van  

 de opdracht. 

Wat houdt het takenpakket in? Wie zoeken we? 
 Je bent in het bezit van een Nederlandstalig VCA-attest  

 voor leidinggevenden.
 Je hebt een uitgebreide ervaring in een gelijkaardige  

 functie op het gebied van industriële isolatie. 
 Je bent flexibel, stressbestendig en gaat voor een   

 uitstekend resultaat!
 Je hebt goede leidinggevende en communicatieve  

 vaardigheden.
 Je bent klant- en teamgericht. 
 Je kan zeer goed Nederlands en Engels    

 (mondeling/ schriftelijk).
 Je kan goed werken met een PC en in het bijzonder met  

 Excel en Word. 
 Je bent in het bezit van een rijbewijs B en bereid je te  

 verplaatsen naar Antwerpen of Gent.

 Een vaste betrekking in een stimulerende en groeiende onderneming. 
 Een marktconforme verloning met extralegale voordelen (bvb. Getrouwheid bouw 9%, 12 rustdagen, gsm etc.). 
 Een opleiding on-the-job en potentiële doorgroeimogelijkheden! 
 De kans om deel uit te maken van een dynamisch team en organisatie.

Wat bieden we je?
Interesse? Stuur je CV naar 
solliciteren@xervon.com met 
toelichting waarom je graag bij 
Xervon wilt werken!
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