
Junior Site Manager

Profielomschrijving :

Op dit ogenblik werken wij o.a. mee aan “NACH in Amsterdam”, “OCC Den Haag”, diverse fietsbruggen en verschillende
pretparkattracties in Europa, Azië en de Verenigde Staten.

Om al deze projecten in goede banen te leiden wensen wij ons team te versterken met een:

CSM “Steelstructures” NV is één van de belangrijkste Europese bedrijven op het gebied van
hoogwaardige staalconstructies. 
Door onze enorme knowhow en het toepassen van de hoogste kwaliteitsstandaards zoeken
onze ingenieurs iedere keer opnieuw de grenzen op van staal in internationale projecten. 
Hierdoor is CSM in staat om de meest ingewikkelde en technisch hoogstaande projecten
in domeinen als hoogbouw, bruggen, pretparkattracties, architectonische en industriële
constructies, tot een goed einde te brengen.constructies, tot een goed einde te brengen.

Aanbod:

Stuur Uw sollicitatiebrief met c.v. naar

www.csm.be

CSM nv - t.a.v. mevr. M. Claassen
Hamonterweg 103
3930 Hamont-Achel
tel : 011 550 600
e-mail : mieke.claassen@csm.be

Discretie gewaarborgd.

Je beschikt bij voorkeur over een diploma professionele bachelor bouw 
of industrieel ingenieur bouwkunde
Je bent een jonge, avontuurlijke en praktisch ingestelde persoon die van aanpakken weet
Je zoekt geen nine to five job, bent stressbestendig en flexibel
Je bent bereid, indien de werf dit vereist, een korte periode naar het buitenland te gaan
Je beheerst perfect de Nederlandse taal maar schrikt er ook niet voor terug om werven te leiden 
waar de voertaal Frans, Engels of Duits iswaar de voertaal Frans, Engels of Duits is

Als Junior Site Manager heb je een zeer uitdagend takenpakket:

Je komt terecht in een internationaal gerenommeerd bedrijf met een grote know-how 
in het domein van complexe staalbouw
Een uitdagende, gevarieerde job met grote verantwoordelijkheid 
Interessante doorgroeimogelijkheden in een onderneming met naam en faam in de sector
Een aantrekkelijk salarispakket met bijhorende extralegale voordelen








Verantwoordelijkheid :

Tijdens je inwerkperiode word je bijgestaan door hoofd montage zodat je kan kennismaken 
met alle aspecten van het bedrijf 
Vervolgens word je ingezet op grotere werven en krijg je de verantwoordelijkheid over de 
montage-activiteiten, in samenwerking met een ploegbaas. Hier leer je de administratieve-, 
organisatorische- en veiligheidsaspecten van een grote werf kennen, incl. opvolgen 
van onderaannemingswerken. Je helpt erop toe te zien dat zowel de eigen teams als 
de onderaannemers binnen vooropgestelde budgetten en termijnen werken en de onderaannemers binnen vooropgestelde budgetten en termijnen werken en 
ondersteunt de projectmanager bij het opsporen, begroten, opstellen en verdedigen v
an meerwerken in de contractueel vereiste taal. Je woont in overleg met de projectmanager, 
de werfvergaderingen bij en verdedigt de belangen van CSM tov de klant en andere aannemers.
Na dit traject zal je verantwoordelijk worden voor werforganisatie van grote projecten. 
Je bent dan de hoofdverantwoordelijke van CSM op de bouwplaats en naaste medewerker 
van de projectmanager en hoofd montage, aan wie je uitvoerig rapporteert.














