Elektriciteit – Elektromechanica
Op zoek naar een
« Project Manager Waterways »
Referentie DD105

BEDRIJF
Onze klant is een gespecialiseerd bedrijf in het monteren van nieuwe installaties, het vernieuwen,
het aanpassen en het onderhouden van elektromechanische installaties. Haar deskundigheid,
flexibiliteit en betrouwbaarheid maken het tot een sleutelspeler bij de uitvoering van ambitieuze
projecten op verschillende gebieden: verkeersignalisatie, wegverlichting, elektromechanische en
elektronische uitrusting voor wegen, autosnelwegen en kunstwerken, elektrotechnische uitrusting
voor tunnels, metro, spoorwegen, waterwegen en luchthavens.

FUNCTIEBESCHRIJVING
•

•
•
•
•
•

U beheert de projecten van A tot Z, vanaf de prijsbepalingen tot de facturatie van de werf
voor elektromechanische nieuwbouw, renovatie en onderhoudsprojecten voor de Vlaamse
waterwegen (pompinstallaties, sluizen, beweegbare bruggen, roosterreinigers, stuwen)
U voert studiewerk uit (onderhandelen met partners, studie van volledig elektrisch dossier,
opstellen risicoanalyse, ISO-berekeningen,…)
U bent verantwoordelijk voor de goede opvolging van de planning, en dus ook van de goede
voorbereiding van de werf
U bent ook verantwoordelijk voor het contact met de klant en onderaannemers en de
opvolging van de werken
U werkt voornamelijk voor de verschillende overheden
U stuurt arbeiders en onderaannemers aan

PROFIEL
•
•
•
•
•
•
•
•

U bent in het bezit van een Master in industriële wetenschappen-optie elektrotechniek
U hebt minimum 2-4 jaar relevante ervaring als projectleider
U bent Nederlandstalig, zowel geschreven als gesproken en u hebt een basis kennis van het
Frans
U kan werken met MS Office (Word, Excel, Outlook). MS Project is een pluspunt.
U bent in staat autonoom te werken, maar u kan zich ook gemakkelijk integreren
U bent flexibel en stressbestendig
U bent werf georiënteerd met een pragmatische aanpak
U bent zorgvuldig in uw administratief werk

AANBIEDING
•
•
•

•
•

Een voltijds contract van onbepaalde duur
Een aantrekkelijk loon in verhouding met uw kennis en ervaring
Een volledig salarispakket (bedrijfswagen + tankkaart, netto onkostenvergoeding,
maaltijdcheques,
groepsverzekering,
hospitalisatieverzekering,
jaarlijkse
bonus,
ecocheques, geschenkcheques, laptop, smartphone + abonnement, 12 ADV-dagen)
Opleidingen en mogelijkheden om te evolueren
Een aangename en motiverende werkomgeving in een stabiel en sterk bedrijf

TOEPASSEN
Herken je jezelf in het profiel en voel je je gemotiveerd om deze uitdaging aan te gaan, stuur dan je
sollicitatie naar adva consult: didier.dedorlodot@adva-consult.com
Vermeld de referentie DD102. Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld. We kunnen je sollicitatie
pas opvolgen als je profiel voldoet aan de voorwaarden.
Voor meer informatie over adva consult, bezoek onze site www.adva-consult.com.
Kantoren: 5a chaussée de Mons, Bte. B1
B-1400 Nivelles
info@adva-consult.com

adva consult, a fair and trustable HR company

