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Al meer dan 40 jaar vormen passie en 
gedreven ondernemen de hoekstenen 
van ons familiebedrijf.

Respect voor onze medewerkers, 
maatschappij, milieu en bezieling 
staan hierbij centraal. We realiseren 
voor iedereen een gezellige thuis,  
of comfortabele werkplaats,  door 
duurzame installaties voor verwarming, 
warm water en ventilatie aan te bieden.

Wij bieden jou een meer dan correcte verloning en voordelen in functie van uw profiel en capaciteiten, in een 
aangenaam bedrijfsklimaat in een leuk jong team.  

Interesse? Aarzel niet om ons te contacteren en stuur jouw cv naar vacature@verherbrugghen.be of  
contacteer ons op 09/367 53 26. Wij kijken alvast uit naar je seintje!

PROJECTLEIDER 
Je werkt nauw samen met de zaakvoerder. Je hebt een masterdiploma (of bent een zeer bekwame bachelor). 
Je hebt interesse in / affiniteit met techniek. Je bent administratief sterk en punctueel. Je kan en durft leiding 
nemen/ geven. Je durft initiatief nemen, kan verantwoordelijkheid dragen en kan goed zelfstandig werken. 

ASSISTENT PROJECTLEIDER 
Je hebt een diploma bachelor (graduaat) in een technische richting. Je kan zeer goed overweg met MS office 
(Word + Excel + Outlook). Je bent bij voorkeur woonachtig in de regio van ons bedrijf. Je bent dynamisch, neemt 
initiatief, hebt oog voor detail, administratief sterk!

TECHNIEK IN VERTROUWEN

Wij kijken alvast uit naar nieuwe collega’s !

Verherbrugghen bvba - De Wallekens 4 - 9270 Kalken

Energietechniek is bovendien hot !  Zonnepanelen, warmtepompen, warmterecuperatie, condensatietechniek, 
PV-installatie, brandstofcellen, ventilatie….  De snelle evolutie vraagt continue opvolging en bijscholing. Wij 
willen dan ook zowel klassieke als “state-of-the-art” oplossingen aanbieden aan onze klanten.  
Met gedreven en gepassioneerde medewerkers staat VERHERBRUGGHEN dan ook klaar om in elk gebouw het 
gewenste comfort voor warmte, water en gezonde lucht te voorzien.  
Voor de verdere professionalisering en uitbouw van onze organisatie en om de sterke groeiambities te helpen 
realiseren, verwelkomen we graag nieuw talent M/V:

Dat is VERHERBRUGGHEN


