
 

 

Lidl is er voor iedereen die telt. Voor onze klanten die onze verse boontjes in promotie tellen. Maar ook voor onze 9.000 

medewerkers die op hun beurt de glimlachen van onze klanten tellen. In onze kantoren, distributiecentra, op de baan en 

onze meer dan 300 winkels. Samen bouwen we aan onze droom om de favoriete winkel van België en Luxemburg te worden. 

Met liefde voor de klant en medewerker. Dat kan tellen. 

 

Om onze bouwafdeling te versterken zoeken wij een: 

 

 TEAMMANAGER WAREHOUSE CONSTRUCTION  

Lidl is volop aan het bouwen en verbouwen, want een retailer met grote plannen heeft per definitie ook grote vastgoedplannen! 

Als teammanger warehouse construction bewaar je het overzicht van alle lopende projecten, zowel qua uitvoering als budget.  

EEN UITDAGENDE FUNCTIE BIJ EEN TOP EMPLOYER 

• Als teammanager coach je een team van vijf personen, sta je in voor hun ontwikkeling, motiveer en inspireer je hen. 

• Je bent verbonden aan ons hoofdkantoor in Merelbeke en bent eindverantwoordelijke voor onze grootste bouw- en 

verbouwprojecten over heel België.  

• Je behoudt het overzicht van alle lopende en toekomstige projecten en bewaakt samen met jouw team een goede 

afwikkeling van elk project.  

• Je werkt de strategische langetermijnvisie uit en bespreekt dit met het afdelingshoofd bouw en de directeur real estate.  

• Je hebt nauwe contacten met de regionale directie en managers van onze distributiecentra over het verloop van alle 

projecten.  

 

PEOPLEMANAGER MET TECHNISCHE ACHTERGROND 

• Je hebt een bachelor- of masterdiploma in een technische richting, aangevuld met ervaring in het leiden van grote 

bouwprojecten. Daarnaast heb je een eerste ervaring in het aansturen van een klein team.  

• Samen met jouw team creëer je een positieve werkomgeving met een ‘yes we can’-mentaliteit. 

• Je haalt energie uit het ontwikkelen en inspireren van jouw team.  

• Je houdt het hoofd koel, weet het overzicht te bewaren en behaalt steeds je doelen.  

• Je bezit een grondige kennis van de MS Office-programma’s en van MS Project. 

• Je bent communicatief sterk en kan je goed uitdrukken in het Nederlands en het Frans. Kennis van  

Engels is een troef. 

 



 

 

 

 

EEN MOOI PAKKET VOORDELEN 

• Een aantrekkelijke en gevarieerde functie met veel verantwoordelijkheid.  

• Een degelijk en gericht opleidingstraject. 

• Een vlakke organisatiestructuur met korte rapporteringslijnen, waarbij je rechtstreeks contact hebt met de (regionale) 

directie.   

• Een aantrekkelijk marktconform salarispakket aangevuld met tal van extralegale voordelen, zoals een bedrijfswagen met 

tankkaart, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en een bedrijfsrestaurant. 

• Verlofdagen die je vrij kan opnemen doorheen het jaar.  

• Een modern hoofdkantoor, dicht bij het centrum van Gent en toch vlot bereikbaar. 

• Een gezonde work/life-balance met mogelijkheid tot telewerk en beschikbaarheid van satellietkantoren over heel België. 

• Tenslotte werken wij samen aan een gezonde en sportieve levensstijl binnen het FIT4LIDL-platform met o.a. korting in 

fitnesscentrum, workshops, persoonlijke begeleiding, sportevenementen,…  

 

 

 

SOLLICITEER NU OP WWW.WERKENBIJLIDL.BE 


