
 

 

PROJECTMANAGER ESE.roof 
ESE in Veurne is op zoek naar een Project Manager, die een trekkersrol 

opneemt in onze divisie ESE.roof. Deze afdeling is verantwoordelijk voor het 

plaatsen van nieuwe dakbedekking voor platte daken in EPDM of roofing, 

maar eveneens voor dakrenovaties, verwijderen van asbesthoudende 

dakbedekking en plaatsen van stalen daken en wandbekleding.  

  

Wie we zijn 

ESE omvat vier onafhankelijke divisies met elk hun specifieke specialisatie: ESE.roof, ESE.solar, 

ESE.smart en ESE.service. 

 
 

Door onze jarenlange ervaring hebben we heel wat expertise opgebouwd die ons toelaat om 

voor al onze particuliere en industriële klanten de meest ecologische en economische oplossing 

aan te bieden. 
 

Wij zijn actief in Vlaanderen, Brussels gewest, Wallonië en Frankrijk. Voor deze verschillende 

werkgebieden beschikken wij dan ook over de nodige certificeringen en administratieve 

procedure kennis. 
 

De passie voor techniek leidde tot een doorgedreven selectie van alle nodige componenten en 

merken. De meeste van onze componenten laten we zelf produceren of voeren we zelf 

rechtstreeks in. Gezien onze schaalgrootte zijn we voor de meeste van onze merken invoerder, 

verdeler en service partner. 

 

Wat je doet 

 

In de rol van Project Manager Roof neem je de leiding over binnenkomende projecten van A tot 

Z. Een greep uit het uitgebreide takenpakket van de Project Manager:  
 

● Je doet het voorbereidend werk voor de uitwerking van de projecten: je analyseert de 

technische specificaties, doet zelf nog opmetingen indien nodig, checkt de 

asbestadministratie… zodat de effectieve werken efficiënt en correct kunnen opstarten;  



 

● Je doet de personeelsplanning van ieder project en brieft jouw medewerkers tijdig over die 

planning;  

● Je treedt op als intern en extern aanspreekpunt voor projecten binnen ESE.roof. Je 

communiceert heel vlot met de klant, met de collega’s en het management;  

● Je volgt ieder project nauwgezet op; je houdt vinger aan de pols bij de klant en de collega’s 

on the field, en grijpt proactief in bij potentiële problemen;  

● On the field kijk je nauwkeurig toe op kwaliteit en veiligheid (juiste PBM’s, valbeveiliging…);  

● Als Project Manager Roof volg je maatschappelijke trends en wetgeving rond roofing, 

dakrenovaties… heel actief op en rapporteert proactief naar het management;  

● Je organiseert (technische) opleidingen rond je divisie voor je collega’s, intern en on the field;  

● Je evalueert elk project extern en intern, en je denkt daarbij kritisch na over mogelijke 

optimalisaties, met de bedoeling om ieder nieuw project steeds efficiënter aan te pakken. 
 

 

●  

● Je hebt een algemene technische opleidingsachtergrond of je hebt een ruime technische 

ervaring;  

● Enige ervaring (2 tot 5 jaar) in een gelijkaardige, coördinerende rol is noodzakelijk; ervaring in 

de bouw of in roofing is een vereiste;  

● Je bent analytisch en hebt strategisch inzicht in operationele (bouw)processen; 

● Je hebt een relatief extraverte persoonlijkheid en legt vlot contacten met interne en externe 

stakeholders;  

● Je spreekt vlot Nederlands en Frans; Engels is een plus;  

● Je houdt van variatie en vindt het niet erg om te multitasken; 

● Je bent in het bezit van een rijbewijs B.  
 

 
 

Een vaste, voltijdse job binnen een jong en snelgroeiend bedrijf. Een motiverend loonvoorstel, 

aangevuld met extralegale voordelen (maaltijd- en ecocheques) en een bedrijfswagen die je 

ook privé mag gebruiken. Maar meer nog:  

● Een degelijke opleiding en inwerkperiode.  

● De mogelijkheid om je stempel te drukken op zeer afwisselende en uitdagende projecten.  

● Ruimte voor initiatieven en ideeën, hoe gek dan ook.  

● Veel vrijheid en autonomie, maar kan steeds terugvallen op je collega’s.  

● Je komt in een losse en ongedwongen werksfeer terecht met gedreven en positieve collega’s. 

De ESE collega’s zien elkaar regelmatig op plezante informele evenementen 
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