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ASBL bestaat intussen meer dan 30 jaar en heeft een sterke positie opgebouwd in de markt van 
het buitenschrijnwerk. Wij verzorgen het hele plaatje van offerte en opmeting, tot plaatsing en 

na-service. Om dit van A tot Z te realiseren, zoeken wij jou! 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 

Opmeter 
• Je maakt een afspraak met de klant die een offerte ondertekent heeft bij één van onze 

vertegenwoordigers.

• Je gaat ter plaatse en maakt een nauwkeurige technische opmeting.

• Je bestelt de gewenste producten via de daarvoor voorziene programma’s.

• Je maakt een plaatsingsdossier op voor de plaatsers en voegt dit toe in ons CRM/planningsysteem. 

Werfleider 

• In samenwerking met de planningsverantwoordelijke volg je de weekplanning van de plaatsers op.  

• Je staat in nauw contact met de plaatsers op de werf.

• Je geeft dagelijks/wekelijks uitleg aan de plaatsers. 

• Je houdt de stock van het klein materiaal bij.

• Je gaat op werfbezoek bij de plaatsingen.

• Je verzorgt de nacalculatie per project.

PROFIEL 

• Je hebt ervaring in de sector van buitenschrijnwerk of zonwering.

• Je bent commercieel ingesteld.

• Je bent communicatief sterk. 

• Je bent oplossingsgericht, proactief en structureel.

• Je bent stressbestendig.

• Je kan zeer vlot met een computer werken. 

• Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken. 

• Je bent jong van geest en denkt creatief na. 

• Je spreekt en schrijft perfect Nederlands. 

AANBOD 

Je komt terecht in een aangename, familiale werkomgeving met enthousiaste collega’s. Je werkt 
dagelijks nauw samen met de zaakvoerder, de vertegenwoordigers, de planningsverantwoordelijke en 

de vijf plaatsers. 

• Marktconform loon afgestemd op je kennis en ervaring 

• Vast contract

• Smartphone en laptop

• Bedrijfswagen met tankkaart

• Extralegale voordelen

• Interne en externe opleidingen worden voorzien

OVERTUIGD?

Zie je jezelf al als de schakel binnen ASBL? Stuur dan snel jouw cv en motivatiebrief 
naar steve@asbl-belgium.be! 

VACATURE

OPMETER – WERFLEIDER


