Tender Engineer Offshore
Jan De Nul Group biedt gespecialiseerde diensten aan voor de installatie
van onderzeese structuren voor de olie-, gas en hernieuwbare
energiemarkten. Zowel het voorbereiden van de zeebodem, het baggeren
van geulen als het stabiliseren en ballasten ervan behoort tot de offshore
diensten. Of het nu om onderzeese pijpleidingen, kabels, umbilicals,
funderingen, platforms of zelfs integrale windparken gaat: telkens op maat
van de klant en indien gewenst op een EPC-basis. Wil jij deel uit maken
van ons internationaal team?
Voor die verschillende offshoreactiviteiten zijn wij op zoek naar tender
engineers. Na een opleidingsperiode waarin je de gepaste coaching krijgt,
ben je verantwoordelijk voor het tenderpakket van belangrijke
offshoreprojecten.
Jouw taken en verantwoordelijkheden zijn:
o
o
o
o

o
o

o

Analyseren van de vraag van de klant naar offerte- en
tenderdocumenten
Opstellen van een technisch en commercieel actieplan onder leiding
van en in samenwerking met de tendermanager
Evalueren van de verschillende uitvoeringstechnieken en risicofactoren
om tot een technisch en commercieel interessant aanbod te komen
Samenwerken met collega's van gespecialiseerde interne afdelingen
die juridische, QHSSE-, technische of andere input verschaffen. Grote
projecten worden in teamverband behandeld.
Voorbereiden en opvolgen van offerteaanvragen bij onderaannemers
en leveranciers
Samenstellen van het volledige tenderpakket dat doorgaans bestaat uit
een commercieel gedeelte (prijs, contract, enz.)en een technisch
gedeelte (productiemethode, planning, tekeningen, enz.)
Contact houden met klanten om een goede relatie te onderhouden en
deelnemen aan vergaderingen waarop toelichtingen worden gegevens
en eventueel wordt onderhandeld.

Profiel
Profiel
Je bent ingenieur of hebt een wetenschappelijke opleiding genoten (MSc.).
Je kunt perfect werken met MS Office. Ervaring met MS project of
Primavera is een pluspunt. Je hebt een goede kennis van het Engels. Je
werkt accuraat en methodisch op basis van je sterke analytische
vaardigheden, maar creativiteit en passie zijn net zo belangrijk. Je bent
bereid om voor korte periodes in het buitenland te verblijven.S

Wat wij bieden
•
•
•
•

Via de JDN-Academy bieden we jou een permanent opleidingstraject aan.
Een caring culture: via ons FIT-programma waken we over jouw welzijn. Er
is aandacht voor beweging, voeding en een gezonde work-life balance.
De kans om samen met je collega’s het verschil te maken, je te
onderscheiden door creativiteit, innovatie en duurzaamheid.
Door multidisciplinaire teams samen te stellen op maat van elk project,
zetten we de juiste persoon steeds op de juiste plaats.

