
 
VACATURE:  
WERFCOORDINATOR 
 
KOPPEN.BE bvba is een KMO met 25 werknemers en is méér dan 50 jaar befaamd op het gebied van stalen 
carports, fietsenstallingen en aanverwante producten.  
De overkappingen worden in Schoten geproduceerd met CE-markering in executieklasse 1, op maat van de 
klant, en over heel België geplaatst door de 4 montageteams. 
Voor de uitvoering van de werven zijn wij op zoek naar een werfcoördinator welke instaat voor de 
opmetingen en de opvolging en coaching van 4 kleine montageteams (2 à 3 personen). 
 
TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN: 
Je bent verantwoordelijk voor de operationele leiding en aansturing van de toegewezen arbeiders voor de 
levering en plaatsing van de producten die het bedrijf ontwikkelt en / of verkoopt. 
Je staat in voor de werfopmetingen (vooral vloerniveau’s) en woont werfvergaderingen bij. 
Met de klant en de betrokken mensen van Koppen.be geef je input voor de planning en volg je deze 
nauwgezet op. Je wijst de ploegbazen op hun taken om werven binnen de gestelde termijnen en met de 
nodige zorg uit te voeren en bent in staat bij te sturen indien nodig. 
 
PROFIEL: 
Opleiding technisch onderwijs of voldoende jaren ervaring in een vergelijkbare sector. 
Beschikt over een goed technisch inzicht. 
Ervaring in een gelijkaardige sector is een pluspunt (wegenbouw, poorten, ramen of verandabouw). 
Kennis van bouwkundige technieken en staalconstructies is een pluspunt. 
Je hebt minimaal een eerste ervaring met het leidinggeven / coachen van arbeiders of je bent extra 
gemotiveerd om hierin ervaring op te bouwen. 
Organisatorisch sterk: je slaagt erin vooruit te denken, je zorgt voor een goede werfvoorbereiding. 
Probleemoplossend: je zoekt oplossingen voor uitdagingen op de werf die ter plaatse worden vastgesteld. 
Kan klantgericht en assertief communiceren met klanten en collega’s.  
Positief ingesteld: ziet uitdagingen. 
Kennis van Frans of Duits is een pluspunt.  
 
VOORDELEN: 
Interessante verloning. 
Ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheid. 
Werken voor een bedrijf met meerwaarde. 

 


