
 



Bedrijfsprofiel: 

GLK Grondwerken is een modern en dynamisch bedrijf dat gespecialiseerd is in het uitvoeren van grond- en afbraakwerken 

in de breedste zin van het woord.  

GLK Grondwerken gaat prat op zijn service :  we denken actief mee met de klant om hem zo de beste oplossing te kunnen 

bieden voor zijn project. Kwaliteit, veiligheid, flexibiliteit en zorg voor het milieu zijn de pijlers waaraan dagelijks aandacht 

wordt besteed en die zich ook uiten in het VCA-label en het duurzaam bedrijfsbeleid.  

GLK Grondwerken is centraal gevestigd op de as Gent-Kortrijk in de Industriezone Zaubeek te Kruishoutem.  

 

Werfleider 

 
Jobinhoud: 

- Kwalitatieve & gedtailleerde voorbereiding van geplande werken = bekijken & uitwerken 

dossier (bestellingen, hoeveelheden, plan,…); plaatsen van bestellingen in samenspraak met 

backoffice; uitzetten van uit te voeren werken (parking, fundering, niveau's,…); instaan voor 

algemene organisatie en planning van de werven (operationeel & financieel)  

Dagelijkse opvolging van werven = zorgdragen voor een tijdige & kwalitatieve uitvoering 

van de werken; controle op uitgevoerde werken & corrigeren indien nodig; opvolgen van 

benodigde materiëlen en eventueel bijbestellingen plaatsen; opvolgen van "as built" en 

aanbrengen op plan; bijwonen, opvolgen & administratief verwerken van 

werfvergaderingen; arbeiders opvolgen & helpen indien nodig; opmaken, bijhouden & 

communiceren van offertes voor supplementaire werken; instaan voor communicatie & 

coördinatie met verschillende partners (architect, bouwheer, arbeiders, GLK, GV&T,...) 

Onberispelijke adminstratieve opvolging van werven & werken = dagelijkse werkfiche 
opmaken van uitgevoerde werken/tijdsindeling/gebruikte materialen; minstens 1x per 

maand vorderingsstaten opmaken adhv werfopvolgingsprogramma; opvolgen van 
vorderingsstaten tot goedkeuring; opvolgen facturatie & betaling door & met terugkoppeling 

met de boekhouding. 
 

Coördinatie & aansturing arbeiders = dagelijks opvolging van werken volgens planning; 
bijstaan, helpen & coachen van arbeiders op de werven; als manager optreden wanneer 

nodig & arbeiders aanspreken op niet-correct uitgevoerde werken of gedrag dat niet door de 
beugel kan; communicatie naar management GLK over personeel 

 

 

 

 



Jobprofiel: 

- master of bachelor in de bouwkunde 

- vlot werken met klassieke IT programma’s en autocad 

- rijbewijs B 

 

Aanbod: 

-arbeidsovereenkomst onbepaalde duur 

-aantrekkelijk loon 

-tewerkstelling in plaatselijke KMO met een 30-tal collega’s die onze waarden hoog in het vaandel 
dragen :  passie voor grondwerken en grondverbetering, kansen/leerkansen bieden om zich verder te 

bekwamen, kwaliteit en klantgerichtheid  

 

Zich wenden tot:   

Els Vandekerckhove – els@glk.be – 0478/989664 

      Grondwerken GLK Bvba, Meirestraat 13, 9770 Kruishoutem           

info@glk.be  - www.glk.be 
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Werfvoorbereider 

Jobinhoud: 

-ondersteuning werfleider bij voorbereiding, uitvoering en vordering van de werven: 

* inmeten/opmeten op de werf 

* uittekenen asbuilt-plannen 

* aanvraag offertes bij leveranciers 

* voorbereiding bestelling materialen 

* ondersteuning bij opmaken vorderingsstaten 

Jobprofiel: 

-bachelor in de bouwkunde, tuinarchitectuur, architectuur of  toegepaste architectuur 

- kunnen werken met autocad 

- rijbewijs B 

Aanbod: 

-arbeidsovereenkomst onbepaalde duur 

-aantrekkelijk loon 

-tewerkstelling in plaatselijke KMO met een 30-tal collega’s die onze waarden hoog in het vaandel 
dragen :  passie voor grondwerken en grondverbetering, kansen/leerkansen bieden om zich verder te 
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