
 

 

Dakwerker 
Platte daken, hellende daken, asbestverwijdering, sandwichpanelen…  

Kennen ze voor jou geen geheimen meer? Dan is dit allicht voor jou! 

 

 

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 

 

Als "DAKWERKER" voer je allerlei dakwerken uit op zowel hellende als platte daken. Hierbij sta je 

samen met je team in voor het plaatsen van nieuwe dakbedekking, alsook voor de renovatie 

van bestaande  

• Je staat in voor de plaatsing van stalen dak- en wandbekleding, zoals JorisIde 

sandwichpanelen. 

• Je staat in voor het plaatsen van nieuwe dakbedekking voor platte daken in EPDM of bitume. 

• Je renoveert bestaande - al dan niet asbesthoudende - dakbedekking. 

• Het dak volledig of gedeeltelijk verwijderen en de spanten vervangen. 

• Schrijnwerkelementen in het dak plaatsen en afdichten. 



 

• Isolatiematerialen verwijderen en plaatsen (glaswol, rotswol, afdichtingslagen, contralatten...) 

• Een plat dak afdichten. 

• Dakgoten en afvoerpijpen vervaardigen en plaatsen. 

• De werf inrichten en beveiligen door het installeren van steigers, valbescherming, 

veiligheidslijnen 

• en opslagplaatsen voor materiaal. 

 

●  
 

• Je beschikt over een rijbewijs B (BE is een pluspunt).  

• Kennis van Nederlands, Frans en/of Engels.  

• Je beschikt over een een goede dosis "voor elk probleem is een oplossing" mentaliteit.  

• Je werkt proactief en resultaatgericht.  

• Je kan zowel in teamverband als zelfstandig werken.  

• Je draagt veiligheid hoog in het vaandel.  

• 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 

 

 

 
 

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

aangevuld met extralegale voordelen (maaltijd- en ecocheques).  
 

Maar meer nog:  

• 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 

 

 

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

Wat we bieden 

 Wie we zoeken 
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