
BOUWPLAN
VOOR EEN UNIEKE

CARRIERE



KAREL DE GROTE HOGESCHOOL

KINEPOLIS

BIM GEBOUW & HERMAN TEIRLINCK

GATEWAY

HERMAN TEIRLINCK

A11



Van Laere maakt deel uit van de beursgenoteerde groep CFE en behoort al jaren tot de top van de 
bouwondernemingen in België. De bouwgroep Van Laere is actief op heel wat terreinen en realiseerde reeds 
diverse soorten klasse 8-projecten. Naast residentiële- en kantoorgebouwen, ziekenhuizen, scholen en 
parkings zijn we ook actief in de burgerlijke bouwkunde, gaande van kaaimuren tot tunnels. Dit alles 
maakt dat we een generalist zijn binnen de sector en dus een zeer breed scala aan expertise bezitten.

Kortom, een bedrijf dat de toekomst met vertrouwen tegemoet mag zien en daarvoor kan rekenen op 
een sterk en snelgroeiend team topmedewerkers. Stuk voor stuk knappe koppen. Startende bachelor 
bouwkunde? Industrieel ingenieur? Burgerlijk ingenieur? Zoals jij? Ontdek hier je bouwplan voor een 
unieke carrière en wordt onze nieuwste knappe kop!

IE ZIJN WE?W



HEMIXVEER

GATEWAY

Vooraf even dit.
Je hebt de mogelijkheid om bij Van Laere op verschillende manieren 
door te groeien. Wil je de hiërarchische ladder op…? Prima!  
Kies je ervoor om de superviserende functie van projectleider te 
verlaten om met je laarzen ‘in the field’ te staan…? Is perfect mogelijk!  
Een switch van de werf om te evolueren binnen het bedrijfsbureau of 
calculatie… of vice versa? Ook dat is op ieder ogenblik een optie! 

Die  OF   is een belangrijke factor in je carrièreplan, want zo  
kan je doorgroeien op de plek waar je jezelf het best thuis voelt.WERF

DOORGROEIEN 
OP DE

WERKVOORBEREIDER

Je neemt deeltaken op van zowel werfleiders 
als projectleiders. Zo leer je ons en jezelf beter 
kennen en ben je klaar voor de volgende stap. 
Na een tweetal projecten is het zover… 

ADJUNCT PROJECTLEIDER

Als adjunct projectleider volg je, mits ondersteuning van je 
ervaren projectleider, de financiële zaken op de werf, verzorg 
je het klantencontact en werk je lange termijnplanningen 
uit. Heb je bewezen dat er een echte leider in je zit, dan mag je je 
voorbereiden op de volgende fase in je carrière. 

ADJUNCT WERFLEIDER

Samen met de begeleiding van je werfleider, volg je 
onderaannemers en arbeiders op, controleer je de kwaliteit 
van het werk en werk je korte termijnplanningen uit.  
Heb je na enkele jaren bewezen dat er meer in je zit, dan hebben 
we goed nieuws voor je.

OF



PRODUCTIEDIRECTEUR

Dat betekent dat je meerdere projectleiders 
aanstuurt en dus ook de verantwoordelijkheid 
draagt voor meerdere werven. Je mag jezelf 
met trots veldcoach noemen.

TECHNISCH DIRECTEUR

Geen droom is te groot!  
Als eindverantwoordelijke van de 
uitvoering teken je samen met de andere 
directieleden de lijnen uit. Welkom bij het 
management comité!

HOOFDPROJECTLEIDER

Als hoofdprojectleider sta je, samen met je voltallig werfteam, 
in voor de goede afloop van onze grootste, meest 
ambitieuze en complexe werven. Je opgebouwde ervaring, 
technische kennis en professionalisme als hoofdprojectleider 
gaan niet onopgemerkt voorbij…

HOOFDWERFLEIDER

Als hoofdwerfleider leid je de grootste en meest complexe 
werven en ben je voortdurend in contact met de betrokken 
werfleiders. Samen met hen zorg je ervoor dat onze 
prestigeprojecten ook volgens het boekje worden uitgevoerd en 
afgewerkt en kan je jezelf specialist op het terrein noemen.

OF

PROJECTLEIDER

Je breidt je vaardigheden verder uit, bent verantwoordelijk voor 
het aansturen van het volledige werfteam en rapporteert 
rechtstreeks aan de uitvoeringsdirectie. Geef je ook hier blijk van 
je kwaliteiten, dan is de volgende stap een logisch gevolg… 

WERFLEIDER

Als werfleider sta je naast de taken van de adjunct werfleider nu in 
voor het dagdagelijks aansturen van de werknemers op grote 
werven. Heb je deze zaken ook volledig onder de knie en kriebelt het 
om nog grotere uitdagingen aan te gaan…?

OF



KANTOOR

KAPITTELHOF

SCHOLEN VAN MORGEN

TUI

IMALSO

WIVINA

GLORIA



KANTOOR
DOORGROEIEN OP

SENIOR CALCULATOR

Je geniet ervan om je te verdiepen in de meest 
complexe en grootste projecten. Je collega’s 
mogen steeds op jouw deur komen kloppen voor jouw 
advies en expertise. En als je je ook in die functie 
onderscheidt, krijg je op een dag misschien te horen:

JUNIOR CALCULATOR

Je wordt meteen betrokken bij het complete 
aanbestedingsproces en ondersteunt de calculator 
bij het berekenen van diverse projecten. Kortom, je 
leert snel de knepen van het vak. Het resultaat laat 
niet lang op zich wachten. Vergeet die ‘junior’.

CALCULATOR

Je bent nu verantwoordelijk voor de calculatie  
van je eigen projecten, waarna je in sommige 
topics kan specialiseren of… 

DIENSTHOOFD CALCULATIE

Van junior calculator tot diensthoofd 
calculatie. Mee de lijnen uitzetten binnen 
het aanbestedingsproces met de gedelegeerd 
bestuurder als direct klankbord. Bij van Laere is 
alles mogelijk… 



PLANNING & METHODE

LANDMETER

STABILITEIT

BIM

AANKOOP

PLANNING & METHODE

LANDMETER

STABILITEIT

AANKOOP

BIM



Het fundament voor onze én jouw 
verdere ontplooiing
Nadat je collega’s van de calculatie alweer een goede offerte hebben opgemaakt wordt het 
dossier overgedragen aan het bedrijfsbureau. De verschillende departementen van deze dienst 
(BIM-Cel, Landmeters, Stabiliteit, Aankoop, …) bereiden samen met de projectleider zorgvuldig 
de puzzel van het project voor, zodat de werf bij uitvoering zo goed mogelijk van start kan gaan. 
Na de officiële handover gaat de projectleider aan het werk, in de geruststellende zekerheid dat 
hij ook tijdens de werkzaamheden altijd beroep kan doen op het bedrijfsbureau.

Misschien heb jij zin om je schouders mee onder deze afdeling te zetten? Dat is uiteraard ook 
een mogelijkheid!

BEDRIJFSBUREAU
VAN LAERE



Jens, ADJUNCT PROJECTLEIDER

“  
 Als projectleider ben je dé spilfiguur van 

een project en bouw je aan dromen van 
je klanten. De fierheid die je voelt als 
je voorbij een project rijdt waar jij aan 
meegewerkt hebt is onbeschrijfelijk.”

Leen, ING. WERKVOORBEREIDER

“   Ik ben blij dat ik dankzij mijn functie 
de aspecten van zowel werfleider als 
projectleider ontdek. Daardoor kan ik 
een betere richting kiezen in dewelke 
ik wil doorgroeien.”



Patrick, BIM MANAGER

“  
 Dat BIM de toekomst is binnen de bouwwereld, is algemeen 

geweten. Het is een snel evoluerende trein waar ook wij 
volledig zijn opgesprongen en dat maakt hedendaags bouwen 
waanzinnig interessant en uitdagend!”

Bart, SENIOR CALCULATOR

“ 
 De grote diversiteit aan projecten die ik op jaarbasis uitreken, 

en de voldoening bij het binnenhalen van een project, zorgt 
ervoor dat ik na 11 jaar nog steeds met veel ‘goesting’ mijn 
werk doe!“

Mathieu, ING. WERKVOORBEREIDER

“   Tijdens mijn sollicitatie werd vaak de nadruk gelegd op 
de familiale sfeer, persoonlijke ontwikkelingsplannen en 
carrièremogelijkheden. Hoewel dit voor vele bedrijven enkel 
een verkoopspraatje is, houdt Van Laere woord: hier is er veel 
aandacht voor het individu.”

Magali, ADJUNCT PROJECTLEIDER

“   Dankzij de vele initiatieven, heb je op regelmatige tijdstippen 
de kans om je collega’s ook eens naast je werk te leren kennen. 
Zo is er de loopclub, voetbalclub, jaarlijkse teambuilding, 
Sinterklaasfeest,… Het VL event-team zorgt daar weer voor 
verschillende afterwork-activiteiten zoals een KUBB-tornooi, 
zomer-BBQ, escape rooms,….”

Wim, PROJECTLEIDER

“  
 Een bouwproject vanaf de eerste 

steen zien groeien, geeft je altijd 
weer een speciaal gevoel.”

Tim, WERFLEIDER

“   Toen vorig jaar het initiatief startte dat 
iedereen zich kon inschrijven voor een e-bike 
heb ik geen ogenblik getwijfeld! Nu zet ik mijn 
firmawagen af en toe aan de kant, vermijd ik 
files en doe ik nog iets aan mijn conditie!”
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