
Bouwarbeiders 

Functieomschrijving 

Met Widabo, een jong en dynamisch bedrijf, zijn wij actief in de beton-, grond- en 
bouwwerken, voornamelijk in West- en Oost-Vlaanderen. 

Wij zijn op zoek naar versterking van ons vaste team. Iemand die deel wil uitmaken 
van een hechte, samenwerkende groep. 

Je zou instaan voor de dagdagelijkse arbeid op de werf. Dit gaat van metselen tot 
rioleringswerken, bekistings- en betonwerken,... 

Heden bestaan onze meest recente realisaties onder andere uit: betonwerken bij 
industriële gebouwen; het bouwen en plaatsen van riolering bij een 
appartementsgebouw en een verkaveling woonhuizen. 

 

Profiel 

Praktische werkervaring in de bouwsector. 

Je kan zowel goed zelfstandig werken als in teamverband. 

In staat zijn tot het aflezen van een bouwplan of uitvoeringsplan. 

Bereid zijn om een VCA attest te behalen. 

Een rijbewijs C / CE, VCA attest en ervaring in het werken met bouwkranen is 
GROOT pluspunt. 

Er is zeker ruimte voor opleiding om bijkomende ervaring op te bouwen en te kunnen 
groeien binnen WIDABO. 

 

Jobgerelateerde competenties 

• Het materieel en de uitrusting klaarmaken en de werkzone beveiligen 
• De werfzone inplanten (beveiliging, opslag van de uitrusting en de materialen, 

...) 
• De werkpost voorzien van materiaal en producten of de bevoorrading 

controleren 
• Draagstructuren monteren (steiger, schoren, platform, ...) 
• Producten aanmaken (mortel, plamuur, lijm, ...) 
• Bekistingshout zagen 
• Mortel, vulmiddel, ... klaarmaken en aanbrengen 
• Betonwapeningsstaven snijden en klaarmaken 
• De materialen manueel lossen en stockeren in de opslagzones 
• De werf opruimen en schoonmaken (materiaal, werktuigen, ...) 
• De opslagzones voor werktuigen en bouwmaterialen inrichten 
• Muren zetten door het metselen van draagelementen (baksteen, bindsteen, 

gipsblokken, ...) 



Persoonsgebonden competenties 

• Zelfstandig werken 
• Leervermogen hebben 
• Omgaan met stress 
• Samenwerken als hecht team 
• Regels en afspraken nakomen 
• Zin voor nauwkeurigheid hebben 
• Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit) 
• Contactvaardig zijn 

Aanbod 

Een aantrekkelijk salaris (beginnend aan de wettelijke barema's in de bouwsector), 
gevariëerd werk, flexibele uren en heel wat ontwikkelingsmogelijkheden (tot bv. 
ploegbaas, werfleiding) 

Onmiddelijk te starten 

 

Plaats tewerkstelling 

WIDABO 
Krommewege 24 bus i 9990 MALDEGEM 
 
Vereiste studies 

• Geen specifieke studievereisten 

Werkervaring 

• Minstens 2 jaar ervaring 

Talenkennis 

• Nederlands (goed) 

Rijbewijs 

• B 

Contract 

• Vaste Job 
• Contract van onbepaalde duur 
• Voltijds 
• Dagwerk 

 


