
 

 
 

 

 

POLYVALENTE BOUWVAKARBEIDER (M/V) 
 

 

Messiaen NV is actief in het bouwtechnisch onderhoud van gebouwen, alsook in alle verbouwingen, 

renovatie- en vernieuwbouwprojecten in de B2B markt. Je komt terecht in een familiale onderneming 

die een jarenlange ervaring heeft opgedaan binnen de bouw- en vastgoed groep “Group Maes”. 

Sedert de verzelfstandiging in 2013 is Messiaen NV begonnen aan een veranderingsproces. Binnen dit 

proces krijg je de kans om met jouw expertise en bevlogenheid een bijdrage te leveren aan ons 

toekomstig succes. 

 

 

FUNCTIE 

✓ Je voert kleine ruwbouwwerken uit. Metsel-, bekistings- en betonneringswerken zijn jou dan ook 

niet vreemd. Je bent vertrouwd met de regels der kunst ter zake.  
✓ Gezien wij beschikken over een eigen metaal atelier is kennis van halfautomaat lassen alsook het 

monteren van staalconstructies op onze werven een grote troef. 

✓ Je bent uiterst gemotiveerd om nieuwe zaken aan te leren en jouw reeds verworven kennis te 

delen met collega’s. Daarnaast draag je collegialiteit en veiligheid hoog in het vaandel. 

✓ De firma Messiaen draagt haar klanten en leveranciers een warm hart toe.  Je draagt dan ook jouw 

steentje bij in de bestendiging van deze goede relaties. Als medewerker ben je het uithangbord van 

het kwalitatieve imago waarvoor wij staan. 

✓ Alle bouw gerelateerde capaciteiten die het polyvalente profiel kracht bijzetten zijn welkom! 

 

Bijkomende technische vaardigheden zijn, zoals hierboven vermeld, een pluspunt maar vormen geen 

vereiste in de zin dat deze ook na aanwerving via werkplekleren aangebracht kunnen worden. Motivatie 

voor het verwerven van deze vaardigheden is vanzelfsprekend een must. 

 

 

 

PROFIEL 

✓ Je hebt een technisch profiel en genoot bij voorkeur een opleiding binnen volgende studiegebieden: 

▪ Bouw 

▪ Mechanica – Elektriciteit 

▪ Lassen – Metaalbewerking 

✓ Beschik je niet over een dergelijk diploma, maar heb je de vereiste ervaring, dan kom je zeker ook 

in aanmerking voor de job. 

✓ Je bezit een grote mate van zelfstandigheid. 

✓ Je hebt een goede uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal. 



 

 

PROFIEL 

✓ Je bent zorgvuldig en probleemoplossend. 

✓ Je bent een teamplayer die doelgericht werkt. 

✓ Je bent technisch onderlegd en hebt affiniteit met de bouw. 

✓ Je hebt een flexibele ingesteldheid, zowel naar werkuren als takenpakket. 

✓ Je bent minstens in het bezit van een Rijbewijs B. 

✓ Rijbewijs C – CE is een grote meerwaarde. 

 

 

AAN DE JUISTE KANDIDAAT BIEDEN WIJ; 

✓ Een boeiende en uitdagende functie binnen een enthousiast team. 

✓ Veel mogelijkheden om je persoonlijk te ontwikkelen. 

✓ Een marktconforme verloning in de Bouwsector. 

✓ Een gedegen opleiding en verdere scholingsmogelijkheden. 

✓ De kans om mee te werken aan het succes van een onderneming in verandering met een open en 

familiale sfeer. 

 

 

 

 

 

 

SOLLICITEREN? 

Contacteer Dhr. Niels Vermeers. 

09 274 00 83 

n.vermeers@messiaen.pro 

Messiaen NV 

Industrieweg 160 

9030 Mariakerke 

 

 


