
 

 

Een job als wereldverbeteraar? 

Itho Daalderop heeft grootse ambities en heel ons team gaat er keihard tegenaan om ze waar 
te maken. Vastberaden en strijdlustig werken we samen aan ons doel: een comfortabel, 
gezond en energiezuinig binnenklimaat voor iedereen.  

Vol enthousiasme bouwen we aan de energieneutrale woning van morgen, om onze planeet 
leefbaar te houden voor de toekomst. En daarvoor geven onze werknemers elke dag het beste 
van zichzelf. 

Welkom in ons team!  

Als rasechte wereldverbeteraar help je de Belgische bouwprofessionals om ons 
woningbestand klimaatneutraal te maken tegen 2050. Met onze energiezuinige HVAC-
systemen en professioneel advies rond energie-efficiëntie.  
Versterk nu ons team, en bouw mee aan de wereld van morgen! 

Wil jij deel uitmaken van ons team van wereldverbeteraars als: 

 

Interne werfvoorbereider (Fulltime) 
 
 

Jouw uitdagingen: 
 
 

▪ Je ondersteunt onze werf- en projectleiding in technisch administratieve taken. 

▪ Je vraagt offertes op bij leveranciers en werkt deze offertes af o.b.v. informatie van 

onze projectleiders. 

▪ Je maakt technische fiches van onze producten. 

▪ Je verzorgt de meetrapporten. 

▪ Je maakt de vorderingsstaten van onze werven en volgt deze op 

▪ Op het einde van de werf zorg je voor het AS-Built dossier. 

 

Jouw profiel: 

 

▪ Je bent communicatief sterk en bent sterk in onderhandelen. 

▪ Je bent analytisch. 

▪ Je hebt verantwoordelijkheidszin, bent hands-on en neemt initiatief. 

▪ Je bent nauwkeuring, resultaatsgericht en stressbestendig. 



▪ Je hebt zeer goede kennis van het Microsoft Office pakket, vooral van Excel. 

▪ Je beheerst de talen NL/FR. 

▪ Je hebt kennis van HVAC. 

 
 
Ons aanbod: 
 

- Een administratieve functie op kantoor binnen een professionele gedreven 

organisatie 

- Goede primaire en secundaire voorwaarden: 

o Aantrekkelijk salaris 

o Maaltijdcheques 

o Ecocheques PC 200.00 

o Hospitalisatieverzekering DKV zonder persoonlijke bijdrage en voor hele 

gezin! 

o Zeer aantrekkelijke groepsverzekering AG zonder persoonlijke bijdrage! 

 

 

Interesse? 

 
Ben JIJ die enthousiaste collega die wij zoeken? Reageer dan direct!  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Elke Van Ransbeek, HR Manager Itho 
Daalderop Belgium, via het mailadres hr@ithodaalderop.be of via het nummer 
0470/98.04.95. 
 

 


