
Wie we zijn
ESE omvat vier onafhankelijke divisies met elk hun specifieke specialisatie: 
ESE.roof, ESE.solar, ESE.smart en ESE.service.
Je komt terecht in de ESE.roof afdeling. 

Meer info: esegroup.be - +32 (0)58 593950 - jobs@esegroup.be

.solar     .smart     .roof     .service

Teamleader dakwerken
Platte daken, hellende daken, asbestverwijdering, sandwichpanelen… 
Ze kennen voor jou geen geheimen meer. En nu mik je een trap hoger in je 
loopbaan.

Via de overname van een lokaal dakwerk bedrijf in 2014 verkreeg ESE.roof de nodige 
ervaring en expertise. Zo kunnen we ook deze specialisatie aanbieden aan onze particuliere 
en industriële klanten.

ESE.roof is gespecialiseerd in het plaatsen van stalen dak en wandbekleding zoals JorisIde 
sandwichpanelen. Het plaatsen van nieuwe dakbedekking voor platte daken in EPDM of 
bitume.

ESE focust zich op particuliere en industriële klanten in Vlaanderen, Wallonië, het Brussels 
gewest en Frankrijk. Door het continue onderzoeken en evalueren van nieuwe technische 
mogelijkheden en nieuwe markten creëren we een concurrentieel voordeel voor onze 
klanten en onszelf.

Als "TEAMLEADER DAKWERKEN" ben je de drijvende kracht die de afdeling vooruit stuwt. 
De schakel tussen klant, medewerker en administratie. Je runt de afdeling alsof het je eigen 
zaak is. Dankzij jou, geven je werknemers elke dag het beste van zichzelf. Stappen ze elke 
ochtend fluitend de ladder op en stappen ze er elke avond veilig en wel terug van af!



Wat je doet

● Je bent het centrale aanspreekpunt voor onze klanten en adviseert hen nauwkeurig.
● Je bereidt de projecten grondig voor op zowel administratief, financieel en operationeel vlak.
● Jouw planningen staan altijd op punt!
● Dankzij je grondige voorbereiding heb je voldoende tijd om ook op de werven erop toe te zien dat
alles volgens plan verloopt.
● Je anticipeert op mogelijke problemen binnen je projecten maar ook op komende projecten.
● Je houdt het budget, de kwaliteit en de veiligheid van de werven strak in het oog.
● Dankzij je enthousiasme en regelmatig overleg, voelt je ploeg zich gemotiveerd en betrokken.

Wie we zoeken

● Je bent zowel administratief, technisch, commercieel en operationeel aangelegd.
● Je bent een enthousiaste leider met zin voor verantwoordelijkheid.
● Planning en organisatie is volledig jouw ding.
● Je werkt proactief en resultaatgericht.
● Je bent open-minded en een goede communicator.
● Je beschikt over een een goede dosis "voor elk probleem is een oplossing" mentaliteit.
● Kennis van Frans en Engels is een pluspunt.
● Je hebt geen hoogtevrees.
● Bij voorkeur beschik je over enkele jaren ervaring als dakwerker. Diploma is voor ons niet zo belangrijk.
We geloven dat je met gezond verstand, wilskracht en enthousiasme ook ver komt.

Wat we bieden

Een vaste, voltijdse job binnen een jong en snelgroeiend bedrijf.
Een motiverend loonvoorstel, aangevuld met extralegale voordelen (maaltijd- en ecocheques). 
Een bedrijfswagen die je ook privé mag gebruiken.
 Maar meer nog: 

.solar     .smart     .roof     .service

● 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.
● Een degelijke opleiding en inwerkperiode.
● Veel vrijheid en autonomie, maar kan steeds terugvallen op je collega’s.
● De mogelijkheid om je stempel te drukken op zeer afwisselende en uitdagende projecten.

Meer info: esegroup.be - +32 (0)58 593950 - jobs@esegroup.be

Waar en hoe solliciteren?

via e-mail: jobs@esegroup.be via 

telefoon: +32 (0) 58 593950 




