OVER EIFFAGE

ONTWIKKELINGSKANSEN

ONZE INSPANNINGEN VOOR STARTERS

ONZE WAARDEN

ONZE TROEVEN

ONS AANDEELHOUDERSCHAP

EÉN VAN
DE EUROPESE
LEIDERS IN BOUW,
ENERGIESYSTEMEN
EN INFRASTRUCTUUR

DOORGROEIEN BINNEN
EIFFAGE BENELUX?

METEEN MEE DANKZĲ ONS
OPLEIDINGSTRAJECT

EIFFAGE MOEDIGT INITIATIEF
EN ONDERNEMERSCHAP AAN!

WAAROM KIEZEN
VOOR EIFFAGE?

EEN GROEP GEDRAGEN
DOOR HAAR WERKNEMERS

Binnen onze teams moet iedereen zich vrij voelen om zijn ideeën te
verdedigen, ongeacht de leeftijd of positie binnen het bedrijf. Onze
waarden zijn de weerspiegeling van dit ondernemerschap, dat wij
bij elk van onze werknemers willen ontwikkelen en in stand houden.

Wanneer je aan de slag gaat
bij Eiffage, kom je terecht
in een grote internationale
groep die stabiliteit en
ontwikkelingskansen biedt aan
haar medewerkers, en werk je
binnen de warme sfeer van je
eigen ﬁliaal.

Het werknemersaandeelhouderschap is een bijzonder kenmerk
van de Groep Eiffage. Meer dan
70.000 werknemers bezitten samen ongeveer 20% van het kapitaal. Dit unieke model draagt
bij tot de zelfstandigheid van
de Groep en waarborgt haar
stabiliteit.

100.000
werven per jaar

16,6

miljard euro
jaarlijkse omzet

70.400
werknemers
EIFFAGE BENELUX

2.000
werknemers
645
miljoen euro
jaarlijkse
omzet

77%

Bouw (gebouwen
+ burgerlijke
bouwkunde)

19%

Waterbouwkundige werken
+ divers

4%

Vastgoed

Onthaaldag

Met haar 14 ﬁlialen en een
verscheidenheid aan projecten
en sectoren biedt Eiffage haar
medewerkers de mogelijkheid
om te evolueren in het eigen
vakgebied en eveneens
competenties te ontwikkelen in
andere expertisedomeinen.

Financieel
Projectbeheer

Presentatietechnieken

Innoveren, ondernemen,
verantwoordelijkheid
opnemen, … Wanneer
je aan de slag gaat bij
Eiffage, kom je in de
eerste plaats terecht in
een dynamische groep
met gemotiveerde
medewerkers die elke
dag opnieuw het beste
van zichzelf geven.
De jaarlĳkse
evaluatiegesprekken hebben
als doel om je ontwikkeling, je
doelstellingen en je motivatie in
kaart te brengen.
Zo willen we jou de kans bieden
om je optimaal te ontplooien.
Interne mobiliteit dragen
we hoog in het vaandel. Als
internationale groep geeft
Eiffage haar medewerkers
de kans om te groeien en te
evolueren, zowel op nationaal
als internationaal vlak.
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Onderhandelingstechnieken
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Individueel
Management

2

Collectief
Management

Communicatie
en aansturen
van arbeiders

Uiteraard doe je dit
niet alleen! Als starter
kan je rekenen op de
steun en begeleiding
van je collega’s en
manager en krijg je een
opleidingstraject op
maat van jouw functie en
ontwikkelingsdoelen.
Bovendien krijg je de
kans om kennis te maken
met andere starters
binnen de groep op onze
nationale onthaaldag.

We dragen daarnaast ook
ons steentje bij aan de
samenleving. Zo geven Eiffage
en haar ﬁlialen jaarlijks ﬁnanciële
steun aan verschillende
goede doelen. Met de
Week van de Solidariteit
zijn het onze medewerkers
die zich engageren om
actief mee te werken aan
vrijwilligersprojecten.

Om de team spirit in de Groep
nog te bevorderen, motiveren
we onze medewerkers om zich
te verenigen en samen de
20 km door Brussel te lopen of
te trainen voor de prestigieuze
Course de Millau van Eiffage!
Met het Beneﬁts@Work
Eiffage-platform willen we
onze medewerkers, bovenop
hun loonpakket, ook laten
genieten van extra kortingen
op allerhande producten: van
bioscooptickets, tot hotels,
vluchten, gsm’s, kledij, …

“

Het werknemersaandeelhouderschap maakt deel
uit van het DNA
van de Groep
Eiffage.

”

+60%

van de werknemers
bij Eiffage Benelux is
aandeelhouder van
de Groep

EIFFAGE BENELUX

ONZE EXPERTISEDOMEINEN

UITGEBREIDE KNOW-HOW
IN TAL VAN DOMEINEN

Kapellen
PIT
Kallo
Herbosch-Kiere
Antwerpen
AB
Zele
Romarco
Meulebeke
Vuylsteke

Gent
OVMB
Sodemat

VLAANDEREN
Bruxelles/Brussel
Eiffage Benelux
Valens
Eiffage Development

ONZE COMPETENTIES:

Houthalen
Reynders

BOUW &
BURGERLIJKE
BOUWKUNDE

Strée
Duchêne
Sodemat
Charleroi
Duchêne

Namur
De Graeve

WALLONIË

LUXEMBURG

Luxemburg
Perrard
Perrard Development

CONTACTEER ONS
EIFFAGE BENELUX NV
Avenue Brugmannlaan 27A n 1060 BRUSSEL
T. +32 2 543 45 00 n F. +32 2 534 57 48
E-mail: jobs.ec.be@eiffage.com
www.eiffagebenelux.com

Bouwen vormt de kern van
onze activiteiten. We bouwen
zowel woningen als kantoren,
gemeenschapsvoorzieningen,
winkels, woon- en zorgcentra
en industriële gebouwen.
Onze ruime ervaring en
expertise in burgerlijke
bouwkunde stellen ons in
staat om zeer grote projecten
te ontwerpen en te bouwen:
bruggen en viaducten, tunnels,
sluizen, trein- en metrostations.

RENOVATIE &
RESTAURATIE

EIFFAGE BENELUX

SCHRIJNWERK

A passion for
know-how

Met ons vakmanschap en
modern machinepark zijn
we in staat om de meest
complexe opdrachten van
maatschrijnwerk, seriemeubilair
en totaalinrichting te
realiseren voor kantoren,
bankagentschappen, hotels,
winkels, ziekenhuizen,
vergaderzalen, …

Renoveren is een belangrĳke
niche voor onze groep. We
vernieuwen alle soorten
gebouwen, voor ze al dan
niet een nieuwe bestemming
krijgen. Daarnaast restaureren
we historische gebouwen zoals
kerken, kastelen en woningen,
met respect voor de historische
tijdsgeest én tegelijkertijd ook
een integratie van moderne
technologieën.

VASTGOEDONTWIKKELING

WATERBOUWKUNDIGE WERKEN
& FUNDERINGEN

Onze expertise en ervaring met
waterbouwkundige werken en
funderingen wordt algemeen
erkend. We bouwen diepwanden,
sluizen, kaaimuren, steigers en
bodembeschermingen en we
lichten en bergen scheepswrakken
in België en in het buitenland.

Als vastgoedbedrijf binnen de
groep gaat Eiffage Development
op zoek naar de perfecte locatie
voor het realiseren van al haar
projecten, van het prille begin
tot en met de afwerking.

Op haar palmares staat
reeds een breed gamma
aan gebouwen: woningen,
handelsruimten, hotels en
kantoren tot scholen en
overheidsgebouwen.

