SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel: werfcontroleur
Bedrijfsnaam: Agentschap Wegen en Verkeer
(Vlaamse overheid)
Uiterste sollicitatiedatum: geen uiterste
sollicitatiedatum bepaald (langlopende vacature)
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk
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Takenpakket:
Je zal instaan voor controle op werken uitgevoerd door externe opdrachtnemers. Je draagt via deze
controles bij tot een kwalitatieve uitvoering van de werken. Zo waak je erover dat werkzaamheden vlot,
tijdig, veilig, kwaliteitsvol en volgens de gemaakte afspraken en voorschriften verlopen.
Meer concreet controleer je de werken, leveringen, vergunningen en ben je het eerste contactpunt van
AWV op de werf. Je brengt verslag uit over je controles, zorgt voor een up-to-date dagboek der werken en
grijpt samen met de werfleider in wanneer de werken niet uitgevoerd worden zoals voorgeschreven of bij
onverwachte problemen.
Je bent vaak alleen op pad, maar hebt contacten met aannemers, burgers, andere openbare besturen.
Vanzelfsprekend werk je samen met andere werfcontroleurs, de werfleider en de projectingenieurs. Het
gaat om een heel gevarieerde opdracht die vaak buiten wordt uitgeoefend.
Afhankelijk van je interesses en voorkeuren kan je worden ingezet in verschillende specialisaties namelijk:
wegenbouw, tunnels, elektrische weginstallaties (o.a. verkeerslichten, openbare verlichting, ), netwerk en
telematica, verkeershandhavingssystemen (o.a. ANPR-camera’s, trajectcontrole, …), afstandsbewaking, …

Profiel:


Je hebt een bachelordiploma, bij voorkeur in een technische of ICT-richting.



Je hebt een rijbewijs B.



Je kan vlot werken met courante pc-toepassingen.



Je hebt technisch inzicht.



Kennis van wegenbouw, elektromechanica, ICT, … is een pluspunt.

Afhankelijk van de specialisatie waarin je een functie opneemt maak je, samen met je collega’s, deel uit van
de permanente wachtdienst (24/24) met het oog op dringende interventies en kan je eventueel
ingeschakeld worden in de winterdienst. Sommige werven kunnen nacht- en weekendwerk (waarvoor
compensatie voorzien is) vereisen.

Solliciteren:
Solliciteren kan door een cv en motivatiebrief in te sturen via de sollicitatieknop die te
vinden is volgende site: https://www.bouwmeeaanvlaanderen.be/?id=53&vac=2680.

Meer info:
Meer informatie vind je terug in de uitgebreide functiebeschrijving die te vinden is
volgende site: https://www.bouwmeeaanvlaanderen.be/?id=53&vac=2680.
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