
 
 

Bouwvakkers 
 
Bedrijf 
 
AB maakt deel uit van EIFFAGE BENELUX, een sterke en gediversifieerde groep met 15 ondernemingen, 2100 
medewerkers en 600 miljoen euro omzet. 
AB is een klasse 8 bouwonderneming dat met 200 medewerkers actief is in burgerlijke bouwkunde, 
gebouwen en in de industrie. 
De vele projecten en disciplines binnen de groep Eiffage, geven je maximale ontplooiingskansen en 
doorgroeimogelijkheden. 
 
  
Functiebeschrijving 
 
Wij bouwen scholen, woonzorg centra, appartementen, openbare gebouwen, maar ook bruggen, tunnels, 
sluizen en nog veel meer. Allemaal grote projecten met een waarde van 5 à 15 miljoen €, of soms nog meer, 
zoals bijvoorbeeld de nieuwe stadsbibliotheek in Gent of de Kieldrechtsluis in het Antwerpse havengebied (de 
grootste sluis ter wereld!). Onze werven bevinden zich in gans Vlaanderen. 
Met 100 arbeiders en 100 bedienden realiseren wij jaarlijks een omzet van ongeveer 100 miljoen €.  
 
Profiel 
 
Wat heb jij AB te bieden ?  

• Een beroeps- of technische opleiding richting Bouw- en houtkunde, Houtbewerking, Ruwbouw, Bijzondere 
schrijnwerkconstructies, … 

• De motivatie om er in te vliegen, het beste van jezelf te geven en zoveel mogelijk bij te leren 
• De juiste mentaliteit om goed samen te werken met de collega’s van je ploeg en met de werfleiding 
• Aandacht voor veiligheid!  

 
Wij bieden 
 
Wat heeft AB jou te bieden ?  

• Een stage, een systeem van alternerend leren en studeren of een eerste vaste job 
• Mooie bouwprojecten! Met onze eigen arbeiders doen we de bekistings– en betonwerken. Overige ruwbouw-

werken, afwerking, technieken, … gebeuren in onderaanneming 
• Een stevig bedrijf, waar je alle kansen krijgt om door te groeien naar geschoolde arbeider of op langere 

termijn misschien zelfs ploegbaas. Om je te helpen doorgroeien zal je bij ons geregeld opleiding volgen 
• Een werkomgeving waar enorm veel belang wordt gehecht aan veiligheid! 
• Een goed loon dat correct wordt uitbetaald op de voorziene tijdstippen. Naast het loon krijg je ook 

maaltijdcheques, ecocheques, mobiliteitsvergoeding, en een extra-legaal pensioenplan 
• Iedere ploeg beschikt over een bedrijfswagen. Je wordt ’s morgens opgepikt en ’s avonds naar huis gebracht  

 
Contact 
 
Wil je graag deel uitmaken van één van onze ploegen ? Mail dan je motivatiebrief met CV naar 
karolien.sluyts@eiffage.com  
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