
Altez Group
Altez, opgericht in 1991, is een veelzijdige bouwgroep, actief en gekend in de landbouw en
industriebouw, met Geerkens-Hippico beschikt  Altez  daarnaast over een afdeling gespecialiseerd in
hippische projecten. In deze Hippische wereld heeft Geerkens-Hippico  door de jaren heen dan ook
een sterke naam en reputatie opgebouwd.

LG Products maakt deel uit van de Altez Group en is  gespecialiseerd in het produceren en leveren
van geprefabriceerde wanden verkrijgbaar in verschillende afwerkingen zoals glad beton, uitgewassen
silex- en baksteenstrips, metalen halffabrikaten, metaalconstructies, en ramen en deuren (hout en
metaal).

Vanuit vestigingen in België vertrekken dagelijks eigen professionele bouwploegen naar verschillende
werven, verspreid over België, Nederland, Groothertogdom Luxemburg, Frankrijk en Duitsland

Om de verdere duurzame uitbouw van het bedrijf te helpen realiseren, is Altez op zoek naar sterke
professionele krachten als (m/v)

Projectleider Hippische gebouwen

Taken

 Je bent verantwoordelijk voor de organisatie, de coördinatie en de opvolging van onze
hippische projecten van opstart tot oplevering

 Je wordt betrokken bij de prijsbespreking en eens besteld, neem je het project in handen.
 Je staat in voor het totaal projectbeheer van A tot Z, inclusief afwerking en bent

verantwoordelijk voor projectvoorbereiding, uitvoering, aankoop en projectadministratie.
 Samen met je vaste projectvoorbereider zorg je voor een stipte planning, een correct

rendement en een superieure kwaliteit.
 Je bent het aanspreekpunt voor de klant, je waakt over de tevredenheid, goedkeuring en

waardering van de opdrachtgever en over de uitvoeringstermijn.
 Je coördineert het overleg en de werfvergaderingen met de werfleider, de montageploegen,

de architect, de klant, onderaannemers en de leveranciers.
 Je volgt de vorderingen ter plaatse continu op.
 Je rapporteert rechtstreeks aan de COO.

Profiel
 Je genoot een hogere opleiding Bouwkunde of bent gelijkwaardig door ervaring.
 Je hebt reeds enkele jaren ervaring in een vergelijkbare functie (bij voorkeur in de

paardensector).



 Organisatie, structuur, gezond boerenverstand en pragmatiek, goede opvolging, technisch
inzicht, oog voor winstgevendheid en people management zijn de troeven waarmee je
resultaten haalt.

 Dankzij je stressbestendigheid en oplossingsgerichtheid laat jij je niet uit je evenwicht
brengen.

 Je hebt een kritisch oog voor verbetering, je gelooft dat alles altijd beter kan.
 Je hebt een goede kennis van CAD en MS Office.
 Je bent een no-nonsense persoon, rechttoe-rechtaan.

Calculator hippische projecten.

Taken
 Je vormt met een verkoper, projectvoorbereider en projectleider een team.
 Je bestudeert met de verkoper en de bouwheer het project en ontwerpt samen met de

verkoper een totaal concept
 Je bent verantwoordelijk voor zowel de opmaak van de ontwerptekeningen als de offerte.
 Je neemt contact op met leveranciers en onderaannemers voor prijsaanvragen en volgt deze

nauwgezet op.
 Je leert werken met ons eigen calculatiesysteem.
 Na een ruime opleidingsperiode en door je sterke interesse in de hippische sector ben je in

staat om, na analyse en interpretatie van de bouwtechnische eigenschappen, een
concurrentiële prijsberekening op te maken.

Profiel
 Je genoot een hogere opleiding bouw (of voldoende ervaring) en bent cijfermatig aangelegd.
 Je beschik over een goed ruimtelijk inzicht.
 Verder hou je ervan om de sales te ondersteunen in hun prijscalculaties waardoor je als team

de projecten binnenhaalt.
 Je bent nauwgezet in opvolging en beschikt over de nodige zelfstandigheid.
 Je hebt reeds een eerste werkervaring in een gelijkaardige functie.
 Bij ons ben je op de goede plek als je zelfstandig en betrouwbaar werkt en analytisch kunt

denken. Als je deel wil uitmaken van een groeiend en zich steeds vernieuwend bedrijf. Als je
jouw passie met een team wil delen.

Ons aanbod
Je maakt deel uit van een gezonde, grotere Vlaamse KMO met een goede naam. Altez voorziet een
degelijk salarispakket, qua vorm en niveau aan jou aangepast.

Interesse
Stuur jouw motivatiebrief samen met cv naar Marina.F@Altez.be




