
Marketing & Event Coordinator
Veolia Belgium

BELGIUM

SITE MANAGER
Veolia België & Luxemburg

Wegens uitbreiding van activiteiten is Veolia steeds op zoek naar een dynamische Site Manager!

FUNCTIE OMSCHRIJVING

- Opvolgen van competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de 
betrokkenen.

- Leiding van de uitvoering van de taken van uw ploeg ifv de projecten.
- Uitvoeren van evaluatiegesprekken uit van uw N-1 en evalueert zo hun competenties en hun 

opleidingsbehoeften.
- Deelnemen aan de opstart nieuwe contracten.
- Eindverantwoordelijkheid van de verschillende sites binnen uw perimeter
- Instellen van veiligheidsplannen in samenwerking met de Preventiedienst. U waakt voor de uitvoering 

van de VCA
- U communiceert met de klant over de stand van zaken en motiveert een eventuele weigering van een 

interventieaanvraag.
- U bepaalt welke techniekers zullen toegewezen worden aan de verschillende taken en communiceert 

dit aan de planner
- U werkt samen met de planner  zodat de dringende interventies bij de juiste technieker terechtkomen.
- U valideert en vervolledigd indien nodig de planning.
- U start de lancering van het werk P6 na ontvangst van de bestelling (planning, keuze van apparatuur 

en eventuele onderaannemers, indien nodig: de keuze van een veiligheidscoördinator, onderhandelen 
aankopen met de inkoop, bankgarantie, all risk verzekering bouw , PEB ...).

- U valideert werkbonnen, het beheer van de verschillen  en de facturen niet gelinkt aan bestellingen
- U volgt de uitvoering van de installatie en renovatie werken op(planning, klanten meetings, beheer 

encours).
- U voert steekproeven uit bij afgesloten interventies. U trekt hieruit de nodige conclusies en geeft aan de 

juiste personen en hierover feedback.

PROFIEL

- U bent in het bezit van een A2 of Bachelor diploma met minimum 5 jaar ervaring in een gelijkaardige 
functie

- U hebt een uitgesproken kennis technische kennis van HVAC & Elektriciteit
- U bent een echte teamplayer & weet hoe een team techniekers te motiveren.
- Veiligheid is voor u een prioriteit
- U hebt een hands-on mentaliteit en weet hoe technische projecten op te volgen

Solliciteer nu, door jouw CV door te sturen naar jobs.be@veolia.com 

mailto:jobs.be@veolia.com

