
 

 

 

De groep Martens Democom is een internationale groep gespecialiseerd in industriële sloop- en 
demontagewerken. We zijn gekend voor ons machinepark, de bijhorende tools (hydraulische sloopkranen 
van 5 tot 205 ton met sloophamers, schrootscharen, betonscharen, …) alsook ons ervaren en deskundig 
personeel. Wij wensen onze klant te ontzorgen door het aanbieden van een totaaloplossing, met maximale 
inzet op kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu. Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een 
allround ingenieur met ambitie om te groeien. 

FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als Management Trainee kom je in aanraking met de verschillende beleidsdomeinen (OPR, FIN, HRM, …) en 
afdelingen binnen de groep. Naast onze sloop- en demontageprojecten behoren hier ook onze recyclagelijn 
voor non-ferrometalen alsook de asbest-verwijderingsactiviteiten toe. Je geeft mee vorm en ondersteuning 
aan een verscheidenheid aan projecten binnen onze groeiende onderneming.  
 
In de eerste plaats biedt je ondersteuning aan de operationele organisatie binnen kleine en grote afbraak- 
en ontmantelingsprojecten. Het team bestaat uit werfleiders en deskundigen zoals kraanmachinisten, 
branders, asbest-verwijderaars, … Je werkt hierbij samen met het operationeel management en overlegt met 
ondersteunende kaderfuncties als aan- en verkoop, veiligheidscoördinator, verantwoordelijke HSE, … Naast 
interne contacten neem je ook verantwoordelijkheid op binnen communicatie met onderaannemers, 
klanten en de overheid. 
 
Meer specifiek word je mee verantwoordelijk voor: 

• Opvolgen van projecten, ondersteunen en coachen van werfleiders 

• Uitvoeren van calculaties, voorafgaand aan en tijdens projecten 

• Mee opstellen van contracten, indienen van private aanbestedingen 

• Ondersteuning bij het structureren van processen binnen verschillende bedrijfsdomeinen, mee 
uitwerken van procedures, flowdiagrammen, stappenplannen, … 

• Schrijven van documenten als toolboxen, uitwerken van V&G-plan, risicoanalyses, …  

• Opzetten en uitvoeren van rapportering, zowel binnen operationele als ondersteunende domeinen 
(financiën, HSEQ, …) 

• Verwerven van inzicht in verschillende facetten sloopgebeuren: Veiligheid, gezondheid, bodem 
(Vlarebo), afval en materialen (Vlarema) ,… 

• Herschrijven van instructies en procedures ISO met focus op individu 

• Optimalisatieprojecten binnen verschillende afdelingen. 

UW PROFIEL: 

• Ervaring: 0 tot 5 jaar 

• Gediplomeerd ingenieur (elektrotechniek, (elektro)mechanica, bio-, milieu, civiel, …) 

• Vlot in de Nederlandse taal, taalvaardigheid in Engels en Frans 

• Interesse, kennis en/of affiniteit met Bouw-, Sloop- en/of afvalsector zijn een plus 

• Enthousiast, positief, open, oprecht 

• Analytisch profiel, flexibel, leergierig 

• Op zoek naar een voltijdse job 
 
Wij bieden u een plaats in een boeiende sector, binnen een warme KMO, met gezonde ambitie om te 
groeien. Een werkomgeving met veel afwisseling en unieke projectlocaties. Een marktconform loonpakket 
met actieve ondersteuning voor groei en ontwikkeling van je profiel. 
 
Interesse? Stuur zeker je motivatie en CV naar info@martensdemocom.com 

VACATURE 

OPERATIONAL MANAGEMENT TRAINEE 


