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OVER ECC NV

ECC is een sterk groeiend familiebedrijf dat een nichepo-
sitie bekleedt op de markt van chemisch - bouwkundige 
producten. We zijn al meer dan 50 jaar actief en gespeci-
aliseerd in de ontwikkeling, de engineering, de productie 
en de toepassing van chemische en bouwtechnische 
producten.

ECC is de expert in alles omtrent waterdichting, structu-
reel herstel, koolstofcomposieten en kunstharsvloeren. De 
belangrijkste toepassingsdomeinen en oplossingen liggen 
binnen de bouw- en constructiewereld voor waterdich-
tingsproblemen, slijtvaste en chemisch resitente vloerbe-
kleding, herstel van beton en versterken van constructies.

Door te focussen op kwaliteit, innovatie en bovenal flexibi-
liteit zijn we een gezond bedrijf. Uniek aan ECC is dat we 
zelf medewerkers in dienst hebben die de eigen produc-
ten toepassen op de werven.

Ter versterking van het gedreven team zijn wij op zoek 
naar een (m/v) Werfleider.

 www.ecc-belgium.be

JOUW OPRDACHT

Na een korte opleiding krijg je de exclusieve technieken 
rond waterdichting en structureel herstel helemaal onder 
de knie. In samenwerking met ons team heb je de verant-
woordelijkheid voor:
• Het organiseren van de werf
• Het bespreken op de werf met de opdrachtgevers
• Actief en operationeel de werven opvolgen
• De werfadministratie
• Communicatie met klanten

Je werkt voor diverse soorten werven, gaande van 
overheidsopdrachten tot industriële projecten bij grote 
bedrijven in heel België.

JOUW PROFIEL

• Bachelor of master in de Bouwkunde, of gelijkgesteld  
 door ervaring
• Je hebt een eerste werkervaring in een gelijkaardige  
 functie
• Hands-on en zin voor teamwork
• Je kan goed mensen aansturen en van nature ben je  
 een organisatorisch talent
• Je draagt kwaliteitsvol werken hoog in het vaandel
• Je bent proactief en probleemoplossend
• Nauwkeurig en leergierig

WAT BIEDT ECC NV

Wij bieden een stabiele, vaste job aan binnen een groei-
end en solide bedrijf. Bij ECC ben je geen nummer. 

Verder krijg je:
• Een uitdagende functie met veel ruimte voor initiatief
• Korte communicatielijnen
• Open en informele cultuur
• Uitstekende arbeidsvoorwaarden
• Bedrijfswagen

INTERESSE?

 Mail je sollicitatiebrief met cv naar 
barbara.deneef@ecc-belgium.be t.a.v. Barbara De Neef. 

Scan de QR-code en bekijk 
onze bedrijfsvideo.


