WERKEN BIJ WILLEMEN GROEP
Sluit je aan bij de grootste familiale bouwgroep van België

WELKOM
Bouwen aan de toekomst vergt naast moed en
doorzettingsvermogen ook een kritische geest
om het bestaande steeds in vraag te stellen, te
herdenken en opnieuw op te bouwen. Om onze
bouwprojecten te realiseren volgens de wensen
van de klant, steunen wij op onze gemotiveerde
medewerkers en onze knowhow. Wij houden
van een no-nonsense bedrijfscultuur met veel
zin voor initiatief en ondernemerschap.
Willemen Groep houdt er zowel in binnen- als
buitenland een stevig groeitempo op na. We
zijn dan ook voortdurend op zoek naar nieuw
talent met ambitie om onze organisatie te
versterken. We hechten enorm veel belang
aan individuele ontplooiing gekoppeld aan
een grote betrokkenheid en waardering voor
geleverde prestaties. Uiteraard in een veilige
omgeving. Word jij onze nieuwe collega?
Tom Willemen

OVER WILLEMEN GROEP
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THIBAUT
PREVENTIEADVISEUR

Leeftijd:
26 jaar
Studies:
Milieu- en preventiemanagement
(KU Leuven – Campus Brussel)
Bedrijf:
Willemen General Contractor
Job:
“Als Preventieadviseur vorm ik een
belangrijke schakel tussen werkgever
en medewerkers. Dagelijks bezoek
ik meerdere werven, waardoor er
veel afwisseling zit in mijn job. Naast
deze werfbezoeken heb ik regelmatig
meetings over tal van onderwerpen rond
het preventiegebeuren. Bij Willemen is
echt elke dag anders en dat maakt het
enorm boeiend.“

WWW.WILLEMEN.BE

Willemen gelooft in jonge
mensen en biedt kansen
om door te groeien.

PROJECTEN
1. VOETBALSTADION KV MECHELEN

Renovatie en uitbreiding van het stadion van KV Mechelen
naar 17.500 plaatsen (2015-2016)

1.

2. RUNWAYS BRUSSELS AIRPORT, ZAVENTEM

Totale renovatie van twee start- en landingsbanen op de
nationale luchthaven van Zaventem (2015 & 2016)

3. MUSEUM AAN DE STROOM (MAS), ANTWERPEN
Bouw van een hedendaags museum als echte landmark in
de stad (2006-2008)

4. A11, BRUGGE-WESTKAPELLE

Aanleg van een nieuwe autosnelweg van 12 km met
3 verkeerswisselaars en 2 beweegbare bruggen. Het
grootste DBFM wegenisproject tot nog toe in Vlaanderen
(2014-2017)

2.

5. DOMUS LOGISTICS, OLEN

Bouw van distributiecentrum met een oppervlakte van
50.000 m² (2016-2017)

6. ELISABETH CENTER ANTWERP

Realisatie van een nieuwe concertzaal met een capaciteit
van 2.000 toeschouwers en een congrescentrum van
25.000 m² (2014-2016)

MEER PROJECTEN
www.willemen.be/projecten
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Het leukste aan mijn
job? De zelfstandigheid
waarmee ik grote

BRECHT
PROJECTLEIDER

projecten in goede banen
kan leiden.
Leeftijd:
30 jaar
Studies:
Bouwkunde (KAHO Sint-Lieven, Aalst)
Bedrijf:
Cosimco
Job:
“Als Projectleider sta ik mee aan de wieg
van grote projecten. Het is mijn taak
om de werf binnen de vooropgestelde
termijn en binnen budget op te leveren.
De tevredenheid van de klant staat
daarbij centraal. Eens het project
helemaal afgewerkt is, geeft dat een
enorme voldoening. Interne opleidingen
zorgen er voor dat onze kennis steeds
up-to-date blijft.“

WWW.COSIMCO.BE
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DBFMO EN PPS
Willemen Groep geeft zijn medewerkers de

Deze geïntegreerde aanpak vertaalt zich in
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samenwerkingsverbanden met de overige
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in bouwteam vergt een gigantische dosis

een eigen dienst engineering.

knowhow, kennis en flexibiliteit, en laat
Willemen Groep hier nu net in uitmunten.

Bij projecten in bouwteam zitten wij van
bij het begin samen met alle betrokken

Willemen Groep beschikt over het ISO

bouwpartners rond de tafel, waarbij we alle
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NELE
PROJECTLEIDER

Leeftijd:

De groei van de

34 jaar

groep biedt naast

Studies:

werkzekerheid ook diverse

Burgerlijk ingenieur bouwkunde –

carrièremogelijkheden.

Civiele techniek (KU Leuven)
Bedrijf:
Franki Construct
Job:
“Als Projectleider ben ik verantwoordelijk
voor één of meerdere werven op vlak van
planning, techniek, ﬁnanciën, kwaliteit en
veiligheid. Ik volg de werven met andere
woorden van A tot Z op. Een doorsnee
dag bestaat niet in mijn job, en dat maakt
het juist zo leuk. Hoewel Willemen Groep
een bijzonder groot bedrijf geworden is,
blijven de familiale waarden behouden.
Als mama van twee vind ik ﬂexibiliteit
enorm belangrijk.“

WWW.FRANKI.BE

ALEX
WERFLEIDER

Leeftijd:
31 jaar
Studies:
Bouwkunde (Hogeschool Gent)
Bedrijf:
Aswebo
Job:
“Een Werﬂeider moet een beetje een
duizendpoot zijn: plannen, opvolgen,
controleren… het hoort er allemaal
bij. Als onze bouwvakkers met een

Door haar omvang en
diversiteit is de Willemen

probleem zitten, komen ze naar mij.
Dat is ﬁjn, want praktisch nadenken
over hoe we dingen kunnen aanpakken
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boeiend bedrijf om voor
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sociale contacten is een ferme plus
communiceer ik dagelijks met
leveranciers en onderaannemers.“

WWW.ASWEBO.BE

INTERNATIONAAL
Willemen Groep is de laatste jaren in

Een prestigieuze internationale referentie is

toenemende mate actief in het buitenland:

de Belgische ambassade die we bouwden in

enerzijds om vorm te geven aan onze

Kinshasa: het is het eerste passiefgebouw

groeiplannen en anderzijds als antwoord op de

in Centraal-Afrika. In de haven van Tanger

stijgende vraag vanuit een aantal opkomende

realiseren we de eerste geautomatiseerde

markten.

containerterminal in Afrika.

Onze

vele

indrukwekkende

bouwprojecten in België zijn niet onopgemerkt
gebleven. Steeds vaker krijgen we dan ook
de vraag om mee te stappen in uitdagende
buitenlandse projecten. Vooral in Centraal- en
Oost-Europa, Afrika en het Midden-Oosten wil
Willemen Groep zijn expertise aanwenden.
1. Willemen International
Willemen Construction
Willemen Promotion - Bertrange, Luxemburg

7

2. Robex - Berlijn, Duitsland
4

3. De Waal Polska - Zielona Gora, Polen

2

4. Willemen Polska - Warschau, Polen

3

5. Willemen Konstrukcje - Katowice, Polen

1

6. Willage - Warschau, Polen
7. Willemen Lithuania UAB - Vilnius, Litouwen

10
9
11

8. Willemenstav SRO - Bratislava, Slovakije
9. SC Willemen Romania SRL - Satu Mare, Roemenië
11. Willemen Carpati - Boekarest, Roemenië
12. Cosimco Maroc (Wilcoma SARL) - Casablanca, Marokko

8

6

5

12

BIM BY WILLEMEN
Bij Willemen Groep werkt elk projectteam

gegevens beschikt. Alle in het bouwproces

Building

betrokken partijen kunnen het BIM-model

Information Model of kortweg BIM. Dat

raadplegen en zo onmiddellijk zien waar de

betekent dat het bouwwerk wordt opgebouwd

knelpunten zich situeren en of aan alle regels

in een 3D model dat alle beschikbare

wordt voldaan.

efficiënt

samen

dankzij

het

gegevens verzamelt en verwerkt. In dit model
kan je zelf objecten zoals wanden en leidingen
toevoegen en meteen zien of die objecten
daadwerkelijk in de constructie passen. Het
grootste voordeel wanneer alle partijen in één
model werken, is dat iedereen over dezelfde

WWW.BIMBYWILLEMEN.BE

3D LASERSCANNING
Binnen ‘BIM by Willemen’ werken we met 3D
laserscanning. Dit apparaat meet op zeer korte
tijd objecten en gebouwen, zodat je een heel
realistisch beeld krijgt van de werkelijkheid.
De data of puntenwolk die hier uit voortkomt,
stelt ons in staat om de vergelijking te maken
tussen het BIM-model en de werkelijke
constructie. De toepassingen hiervan zijn
eindeloos. We kunnen bestaande terreinen en
gebouwen vlot in kaart brengen, automatische
vooruitgangsrapporten genereren en het BIMmodel bijsturen.
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‘next-generation-flexible-reward-programma’.

Privé- en professionele behoeften van medewerkers veranderen constant. Daarom maken wij
het hen mogelijk om keuzes te maken waarbij ingeruilde voordelen kunnen worden omgezet in
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WILLEMEN INNOVATION HUB
In een sterk veranderende wereld en in een

Enkel door blijvend in te zetten op innovatie,

ontzettend competitieve sector als de bouw,

blijft onze groep voorbereid op de uitdagingen

is het een absolute must om mee te zijn

van morgen. Al onze initiatieven rond

met vernieuwende technologieën. Daarom

innovatie worden gebundeld in de Willemen

is innovatie een van de bedrijfswaarden

Innovation Hub.

van Willemen Groep. We stimuleren een
continu verbeteringsproces door met een
onderzoekende en creatieve geest open te
staan voor vernieuwing.
Omdat de meeste uitvindingen en innovaties
ontstaan op de werkvloer, organiseren we
elk jaar opnieuw

een innovatiewedstrijd

voor onze medewerkers. Op die manier
geven we hen de kans om processen in hun
werkomgeving te verbeteren. Het verhoogt
bovendien de betrokkenheid, motivatie en dus
ook de efficiëntie binnen ons bedrijf. Uit de
wedstrijd komen jaarlijks tal van interessante
en nuttige voorstellen naar voor waar we
voordeel uit halen.

DRONES OP DE WERF
We zetten drones in om volumes van
grondstofvoorraden op te meten, sneller en
accurater dan dat we dat kunnen doen met
de klassieke landmeettechnieken. Een externe
partner staat in voor de administratieve
afhandeling voor het uitvoeren van vluchten
en verzorgt ook de post processing van de
meetgegevens naar bruikbare informatie.
Ons dakdichtingsbedrijf gebruikt ook drones
voor het detecteren van warmteverliezen.
We

zetten

drones

ook

in

bij

onze

wegenbouwprojecten om plaatsbeschrijvingen
te maken en automatische voortgangs
rapporten te genereren.

BEKIJK DE VIDEO

SMART GLASSES & REMOTE ASSISTANCE
Met deze slimme bril kan de projectleider

de projectleider op basis van het 3D model

vanop afstand volgen wat de werfleider op

past op de werf en omgekeerd. Verder laat

de werf ziet. De werfleider kan vervolgens

de bril ook toe om actielijsten en plannen te

het online 3D model raadplegen dat de

consulteren en te beheren met bijbehorende

projectleider voor zich heeft. Op die manier

foto’s of ander beeldmateriaal.

kunnen ze snel en efficiënt overleggen en
beslissingen nemen zonder zich te moeten
verplaatsen. Doordat de werfleider ter plaatse
is, kan hij meteen nagaan of de suggesties van

BEKIJK DE VIDEO

3D-PRINTING
Willemen Groep ziet een toekomst in
verregaande automatisatie op de werf met
betonprinters, robots en andere machines
die automatisch processen kunnen uitvoeren.
We hebben nu al meerdere 3D-printers
aangekocht om onze projectleiders vertrouwd
te maken met de beginselen van 3D-printing.
Vandaag printen we volledige maquettes om
bouwheren een 3D visualisatie te geven van
hun project, alsook kleinere materialen en
onderdelen die gebruikt kunnen worden op
de werf.

STEP INTO YOUR FUTURE
Willemen Groep maakte als eerste bedrijf
in België gebruik van Virtual Reality om
nieuwe medewerkers aan te trekken. In 2015
ontwikkelden we een eigen 360° video en VRbril om mee te nemen naar (job)beurzen. De
bril dompelt je onder in een virtuele wereld,
waarin je op enkele minuten tijd drie grote
werven bezoekt. In april 2016 werd onze Step
into your future-campagne op de uitreiking
van de Belgian HR Awards bekroond tot
beste HR-campagne van het jaar. VR en ook
Augmented Reality zullen in de toekomst een
nog grotere rol spelen in ons bedrijf.
Vraag je eigen cardboard gratis aan op
WWW.STEPINTOYOURFUTURE.BE

BEKIJK DE VIDEO

EEN CARRIÈRE
BIJ WILLEMEN GROEP?
Vind een job op je lijf geschreven via onze carrièretool:
www.willemen.be/carrieretool
Deze tool werd speciaal ontwikkeld om bouwkundige talenten
te ontdekken en te oriënteren. Doe de test en ontdek welke
3 jobs binnen Willemen Groep het best bij jou passen!

BEKIJK ONZE VACATURES:

www.willemen.be/jobs

WILLEMEN GROEP
Boerenkrijgstraat 133
BE - 2800 Mechelen
tel +32 15 569 965
groep@willemen.be

www.willemen.be

2017 - V.U. Tom Willemen,
Boerenkrijgstraat 133, BE-2800 Mechelen.
Niet op de openbare weg gooien.
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