
Functieomschrijving
Als medewerker in aanleg ga jij er mee voor instaan dat we 
onze steden groener maken. Door mee te helpen aan de 
aanleg of onderhoud van duurzame en ecologische oplossin-
gen zoals zwemvijvers, groendaken en verticale tuinen zorg jij 
ervoor dat de natuur in onze leefwereld aandacht krijgt. 

Ga jij onze groendaken of zwemvijvers aanleggen dan zal jij 
meehelpen aan graafwerken, uitzettingswerken, beton en 
metselwerken, waterdichting, electriciteitswerken, houtwer-
ken en loodgieterij. Jij zal met andere woorden folies lijmen, 
stopcontacten en kabels trekken, balken plaatsen, doeken 
vastnieten, internet instellen, signalisatiekabels leggen,…

Anderzijds zal je ook helpen met de beplanting en instaan 
voor de irrigatie, snoeiwerken en onderhoud. Jouw inzicht 
en kennis zal jou ook toestaan om ziektes te herkennen en 
verschijnselen te kunnen uitleggen aan onze klanten. 

Aanbod 
Bij Ecoworks werken wij als één team en wordt 
iedereen ook als gelijke behandeld. Een omge-
ving waar open communicatie, transparantie en 
vertrouwen centraal staan. Iedereen verzamelt 
elke ochtend bij ons op kantoor van waaruit elk 
team vertrekt om 6u30 naar hun toegewezen 
project. Wij sluiten onze dag af rond 16u30. 

Wij investeren graag in onze collega’s en kennis 
& kunde worden on the job doorgegeven. Door-
groeien naar een ploegbaas positie? Dat kan…

Heb je nog geen ervaring maar wel ongelooflijk 
veel goesting? Dan kan je via een IBO contract 
beginnen.

Heb je reeds ervaring, dan bieden wij naar een 
maandelijks brutoloon, een netto vergoeding, 
een maaltijdvergoeding, een hospitalisatieverze-
kering en een bonus. Weet dat wij gebonden zijn 
aan het bouwverlof betreft vakantie.

Gewoon interesse in onze projecten en be-
nieuwd of er andere functies zijn?  
Stuur gerust vrijblijvend jouw cv naar  
Tessa Colfs admin@ecoworks.be en neem  
een kijkje op onze website ecoworks.be

Profiel 
Wij zoeken medewerkers die zich thuis voelen in een familia-
le, maar groeiende omgeving. De vraag is groot en het aantal 
projecten groeit in heel Vlaanderen. Hiervoor hebben we 
collega’s nodig die groene vingers hebben en graag buiten 
werken. Wat je gedaan hebt is voor ons van minder belang, 
zolang je maar zin hebt en gelooft in onze aanpak. Jouw per-
soonlijkheid en motivatie zijn voor ons meer doorslaggevend 
dan jouw achtergrond. 

Een goede basiskennis van de Nederlandse taal is belangrijk 
en heb je een rijbewijs dan is dat een plus.

Job gerelateerde competenties

Heb jij al kennis van volgende zaken dat is dat mooi meege-
nomen, zo niet zijn wij bereid jou dit aan te leren:

- Plannen en technische tekeningen lezen
- Basis kennis elektriciteit 
- Basis kennis loodgieterij

Persoonsgebonden competenties 

- Flexibiliteit 
- Goesting 
- Ruimtelijk inzicht 
- Geen schrik van hoogtes 


