
 
 

ARALEA  vzw WERFT AAN:        
TECHNISCH-COMMERCIEEL MEDEWERKER 

 
Ben je een technisch-commerciële duizendpoot met ervaring in de aanleg van verhardingen (klinkerwerken, 
dalleren, asfalt, beton, dolomiet)? Vind je het een leuke uitdaging om je maatschappelijk engagement te 
combineren met ondernemerschap? Zoek je bovendien een gevarieerde job in een aangename en 
stimulerende werkomgeving? Dan ben jij de geknipte persoon om ons team te versterken! Wij zijn voor onze 
afdeling verhardingen op zoek naar een technisch-commercieel medewerker voor een voltijds contract van 
onbepaalde duur. 
 

 
Wat zijn je bevoegdheden en je verantwoordelijkheden? 

 Je staat samen met de afdelingsverantwoordelijke in voor het commercieel beleid van de afdeling 
Verhardingen. 

 Je volgt prospectie en offerte-aanvragen op en gaat op klantbezoek. 

 Je zorgt voor een duidelijke briefing aan de werkbegeleiders en voor de opvolging van de werfplanning. 

 Na goedkeuring van de offerte bereid je het dossier voor en zorg je voor de bestelling van het nodige 
materiaal voor de uitvoering van de opdracht. 

 Je houdt toezicht op het naleven van de wettelijke bepalingen in functie van de uitgevoerde opdrachten 
– indien nodig in overleg met de interne preventie-adviseur. 

 Je bent verantwoordelijk voor de dienstverlening na-verkoop: je bespreekt klantentevredenheid, volgt 
klachten op en zorgt voor de facturatie en nacalculatie.  

 Wanneer de planning dit vereist, zal je de werkbegeleiders ondersteunen op de werf met onze 
doelgroepmedewerkers. 

 
Over welke competenties en werkervaringen dien je te beschikken? 
 Je hebt zin om te ondernemen in een sociale economiebedrijf, met bijzondere aandacht voor de 

doelgroepmedewerkers. 
 Je bent klantgericht, ondernemend en flexibel 
 Je hebt relevante ervaring binnen de (wegen)bouwsector  
 Je hebt minstens 5 jaar ervaring in verhardingen (klinkerwerken, dalleren, asfalt, beton, dolomiet) 
 Je hebt een goede kennis van de operationele office toepassingen en uitgebreide kennis van Excel 

 
Wie zijn wij en wat mag je van ons verwachten? 
Aralea is een maatwerkbedrijf, gelegen in Brasschaat. Dit wil zeggen dat we tewerkstelling aanbieden aan 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Binnen de afdeling Verhardingen gaat het voornamelijk om 
laaggeschoolde, langdurig werklozen die bij ons de nodige opleiding en begeleiding krijgen.  



Onze corebusiness is buitenwerk. Zo zijn we dagelijks met bijna 250 medewerkers actief in groenonderhoud, in 
alle soorten verhardingswerken, en hebben we binnen onze werking ook kinderboerderij Mikerf.  
Je komt bij ons terecht in een team van geëngageerde en bevlogen mensen. Bovendien bieden we jou een 
stimulerende en uitdagende, groene en filevrije werkomgeving, beladen met maatschappelijk engagement en 
een navenant aantrekkelijke verloning (PC 327 Sociale werkplaatsen) en extralegale voordelen. 
 
Ga zeker ook eens kijken op onze website www.aralea.be en op de Facebookpagina van ‘Aralea 
Maatwerkbedrijf’! 
 
Zin om deel uit te maken van ons team? 
Stuur je kandidatuur en bijbehorend CV voor 18 februari 2018 naar info@aralea.be t.a.v. onze algemeen 
directeur Dhr. Peter Pittevils.  

http://www.aralea.be/
mailto:info@aralea.be

