PROJECTINGENIEUR
ARCHITECTONISCH BETON M/V
REGIO ZUID-WEST-VLAANDEREN
Onze klant is een gekende speler in de bouwsector voor wat betreft studie en productie van
betonelementen op maat. Deze financieel sterke speler op de Belgische markt gaat op zoek naar
een projectingenieur ter uitbreiding.
- Bachelor of Master bouwkunde
- Overname dossier vanaf verkoop
- Aansturen van 1 calculator
Samen met onze klant gaat Hays Construction Kortrijk op zoek naar iemand die, nadat het project
verkocht is, de plannen van architect en bouwheer doorkrijgt en een grondige analyse doet. Je bekijkt of
het haalbaar is, wat eventueel efficiënter kan, of alles realistisch is en werkt samen met de calculator een
offerte uit. Je communiceert alles naar productie en eventuele vragen van die kant komen uiteraard bij
jou terecht. Je hebt zelf contact met de klant voor advies en om bepaalde dingen af te stemmen.
Uitzonderlijk ga je ook langs bij de klant, samen met de verkoper, om technische ondersteuning te
bieden.
Voor deze functie zoeken we een bouwkundig onderlegd persoon. Een ingenieur bouwkunde, bachelor
bouw, burgerlijk ingenieur of aanverwanten. Belangrijk is dat je bouwplannen kan lezen en analyseren en
dat je goed communiceert. Ervaring in de prefabsector is een pluspunt, idealiter breng je ook enkele
jaren ervaring van op de werf mee voor een nog beter inzicht in wat kan en wat niet. Je durft Frans te
spreken, want sommige arbeiders zijn Franstalig.
Je komt terecht in een vlakke organisatie waar een open communicatie primeert. Eigen inbreng wordt
sterk geapprecieerd. In deze financieel sterke onderneming wordt voortdurend geïnvesteerd om de
evoluerende markt steeds een stap voor te zijn op de concurrentie. Men voorziet een uiterst correcte
verloning, alsook de mogelijkheid tot het volgen van diverse opleidingen. Dit betreft een job met vrij vaste
werkuren.
Wil je verdere inlichtingen over deze vacature als Projectingenieur architectonisch beton? Neem
dan contact op met Jonas Deschamps van Hays Construction Kortrijk solliciteer online of bel op
het nummer 0498 /17 66 79.

