JUNIOR PROJECT MANAGER
GEBOUWENAUTOMATISERING
M/V
REGIO KORTRIJK
HAYS Engineering Kortrijk zoekt voor een ervaren integrator inzake automatisering van
gebouwen in België een project engineer om mee projecten binnen gebouwenautomatisering te
beheren. De firma biedt gebruiksvriendelijke multisite oplossingen voor specifieke niches en kan
mooie referentieprojecten voorleggen.
● Combinatie projectvoorbereiding en programmatie
● Interesse in gebouwenautomatisering
● Leergierige ingesteldheid
In deze job als project engineer gebouw beheer systemen kom je in een ervaren team terecht. Na je
inwerkperiode zal je instaan voor het voorbereiden en uitwerken van boeiende projecten bij klanten over
gans België. Je analyseert lastenboeken, bepaalt de noden van de klant, doet projectvoorstellen, maakt
offertes op, programmeert de gebouw beheer systemen (GBS) in verschillende protocollen (zoals
BACNet, LON-Works, Modbus, KNX, PLC, enz…) en verzorgt de installatie bij de klant. Daarnaast
realiseer je grafische user interfaces en link je dit met de netwerkomgeving, IoT, databases en
aanwezige gebouwtechnieken (zoals verlichting, HVAC, toegangscontrole, enz…). Hiervoor ben je
afwisselend aanwezig op kantoor en op de werven die zich voornamelijk in Vlaanderen bevinden.
HAYS Engineering zoekt voor job een gemotiveerde kandidaat met een bachelor diploma
(elektrotechniek, elektromechanica, automatisering, elektronica) en idealiter een eerste ervaring in
automatisatie (PLC, KNX, DALI, Modbus, . Alles omtrent gebouwenautomatisering wordt ‘on the job’
aangeleerd, aangevuld met externe opleidingen. Je combineert programmeertalent met een
klantvriendelijke houding en bent bereid om de handen uit de mouwen te steken bij installaties op
werven.
Binnen deze KMO krijg je de kans om jezelf te ontwikkelen en te specialiseren in
gebouwenautomatisering. De firma biedt naast een competitief salarispakket een goede interne
structuur. Hun motto ‘fouten maken mag’ toont aan dat ze openstaan voor kandidaten die willen bijleren!
Op zoek naar een job als programmeur bij een integrator binnen gebouwenautomatisering?
Solliciteer online of neem contact op met Melanie D’Huyvetter van Hays Engineering Kortrijk via
0470 19 40 20.

hays.be

