PROJECTINGENIEUR STABILITEIT
REGIO WEST-VLAANDEREN
Voor een vooraanstaand ingenieursbureau zoekt Hays Construction een Projectingenieur
Stabiliteit.
- Master in de industriële of de ingenieurswetenschappen
- Stabiliteitsplannen gevarieerde projecten
- Dynamisch studiebureau
Voor een vooraanstaand ingenieursbureau uit regio Roeselare zoeken wij een Projectingenieur Stabiliteit.
Dit studiebureel is met zijn 30-tal medewerkers gespecialiseerd in projectmanagement, speciale
technieken, stabiliteitsstudies en civil engineering. Men kijkt uit naar versterking voor het huidige team.
Als Projectingenieur bereken je zowel de sterkte als stabiliteit van constructies, stuurt tekenaars aan en
volgt het project tot de oplevering. Deze projecten zijn zeer uiteenlopend, want men richt zich zowel op
openbare werken, scholen, ontspanningscentra als op kantoren, residenties en retail. Je werkt hierbij in
tandem met de tekenaar/s en de Projectleider. Het is de bedoeling dat je enkele jaren 90% binnen blijft
om voldoende technische bagage te verzamelen. Aansluitend kan je dan zelf doorgroeien tot Projectleider
om ook de uitvoeringsdossiers volledig te kunnen opvolgen, als dat jouw ambitie is.
Voor deze vacature is Hays Construction op zoek naar een Burgerlijk of Industrieel Ingenieur Bouwkunde
met sterke interesse in stabiliteitsberekeningen. Ervaring is een pluspunt, maar schoolverlaters kunnen
zeker hun kans wagen. Je hebt kennis van ‘berekenen van constructies’ en je bent een teamplayer. Los
van het intern softwarepakket dien je vlot te kunnen werken in Office.
Je komt terecht in een nieuw en goed geëquipeerd kantoor met sterke persoonlijkheden. Het huidige team
is relatief jong en komt goed overeen. Dit kantoor volgt het verlofsysteem van de bouwsector maar geeft
meer vrije keuzedagen. Dit bedrijf staat tot slot gekend voor hun goede structuur en nauwe opvolging van
nieuwe medewerkers. Bovenop een overeengekomen brutoloon, wordt ook een pensioenspaarplan
toegekend, een gsm en een onkostenvergoeding.
Wil je verdere inlichtingen over deze vacature als Projectingenieur? Neem dan contact op met Lies
Hooghe van Hays Construction Kortrijk solliciteer online of bel op het nummer 0498/176691.

