
 

SPIE België is een dochteronderneming van de SPIE Group. 
 
Wereldwijd bestaat ons team uit 38.000 medewerkers. Elke dag opnieuw bieden we 
onze klanten service en echte vakkennis op het gebied van elektrotechniek, 
mechanica, klimaatbeheersing, energie, communicatienetwerken en infrastructuren. 
 
Tevean maakt sinds december 2016 onderdeel uit van SPIE België en is 
gespecialiseerd in het engineeren, realiseren en onderhouden van elektrische 
systemen, alsook protectie – branddetectie – en gebouwbeheerssystemen.  
Onze kantoren zijn gevestigd te Zelzate, onze werven in regio Vlaanderen. 
Teveans klanten zijn actief in de utiliteitsbouw, de gezondheidszorg en de industrie. 
 

Een prestatie die er niet zomaar komt … 
 
Dit wordt momenteel mogelijk gemaakt door de vakkennis van een 55-tal 
medewerkers. Om onze groei te ondersteunen zoeken wij echter een nieuwe collega: 
 
Werfverantwoordelijke 
 
Functiebeschrijving 
* U draagt de verantwoordelijkheid over het u toegewezen werfgedeelte op technisch 
en organisatorisch vlak, dit in samenspraak met de werkvoorbereider of 
projectverantwoordelijke. 
* Behoort onder andere tot uw werkzaamheden: 
Planning en coördinatie van de werken 
Kwaliteit van de werken bewaken en regelmatig controles uitvoeren 
Naargelang werkomstandigheden actief meewerken als vakman 
Onderhouden van contacten met medewerkers, leidinggevenden, leveranciers en 
klanten 
Instaan voor administratie inzake werfbeheer 
Waarborgen van de milieu – en veiligheidsregels 
 
 



 
Profiel 
* U beschikt over een ruime technische kennis op vlak van elektriciteit.  
* Ervaring met zwakstrook en beveiliging zijn een vereiste. Ervaring met systemen 
GE security zijn een pluspunt. 
* U hebt ervaring in werfbeheer en het aansturen van een team 
* U beschikt over een goede talenkennis Nederlands – Frans en een bewijs van goed 
gedrag en zeden. 
 
Aanbod 
Ieder van ons heeft zijn capaciteiten. Een grote troef is dan ook dat we inspelen op 
de ontwikkeling van onze medewerkers. Techniek evolueert voortdurend en daarom 
besteden we grote aandacht aan bijscholingen en doorgroeimogelijkheden. 
Bovendien staan we garant voor een job met afwisseling, professionele uitrusting en 
materiaal, een correcte verloning, én een toffe werksfeer. 
 
Interesse 
Neem contact op met onze HR afdeling – Wim Vande Vyver – 
wim.vandevyver@tevean.be – 09.342.27.82 

 

 


