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ONDERNEMING 
 
 
Onze klant is een wereldleider bedrijf gespecialiseerd in technische accessoires en oplossingen voor 
betonconstructies (bekisting, bevestigingen, verbindingen, bewapening) en metselwerkondersteuningen in 
de markten van de bouw (structuur), burgerlijke bouwkunde en prefabricage.  
 
Met productielocaties en logistieke bases in België en Frankrijk, is onze klant een speler die zich inzet voor 
zijn klanten en het succes van hun projecten. Ze hebben als missie: advies, service, ondersteuning en het 
zoeken naar oplossingen aangepast aan de meest veeleisende behoeften van klanten. 
Het ontwerp van innovatieve, technische oplossingen op maat door een studiebureau vergemakkelijkt de 
implementatie op bouw- en prefab-locaties.  
 
Deze hoogwaardige producten worden in eigen ateliers vervaardigd. Ze zijn bestemd voor projecten in 
België, Frankrijk, Luxemburg of voor de export (Engeland, Franse overzeese departementen en gebieden, 
Midden-Oosten, enz.). De toegevoegde waarde is gebaseerd op de kwaliteit van technische adviezen en 
diensten.  
 
Onze klant werkt zowel aan BIM-projecten als of andere uitzonderlijke projecten en werkt daarom nauw 
samen met de leiders in de bouwsector.  
 
Om het team van onze klant te versterken, zijn we op zoekt naar een Ingenieur, Master of Bachelor in 
bouwkunde (m/v). 
 
 
 



 

FUNCTIE 
 
 
Binnen het studiebureau neemt u deel aan: 
 

• De dimensionering van onze verschillende technische producten  
• De berekening van hun verkoopprijs. 
• Het opstellen van offertes en berekeningsnota's 
• Het opstellen van productieplannen 
• Contacten met klanten  
• Het beheer van de bestanden tot de aanlevering ervan 

 
 
 
 
PROFIEL 
 
 

• U hebt een hogere opleiding: bachelor of master in de bouwsector of gelijkwaardig door ervaring 
• U bent een beginner of hebt ervaring opgedaan in een studiebureau of op werven. 
• U bent nauwgezet. 
• U bent autonoom. 
• U werkt graag in teamverband.  
• U heeft en bijzondere interesse voor technische producten voor bouwkunde 
• U werkt zorgvuldig en methodisch 
• U bent Nauwkeurig. 
• U heeft een goede kennis van DAO/CAO tools. 
• U bent Nederlandstalig en kan Frans spreken. 
• Kennis van Engels is een pluspunt. 

 
 
 
 
OFFERTE 
 
 

De onderneming biedt u een stabiele baan, met flexibele werktijden in een voortdurend groeiend bedrijf. 
U werkt in een jong en dynamisch team in een internationale omgeving aan een salaris dat in 
overeenstemming is met uw vaardigheden. Omdat het bedrijf voortdurend in ontwikkeling is, biedt dit u 
mogelijkheden voor lange termijn ontwikkeling. 

 
 
 
 
SOLICITEREN 
 
 
Herkent u zich in dit profiel? Stuur dan uw C.V. naar adva consult: eric.croisy@adva-consult.com 
Graag de referentie EC791 vermelden. Uw kandidatuur zal vertrouwelijk behandeld worden. 
 
Er wordt geen follow-up gegeven aan uw aanvraag als uw profiel niet voldoet aan de vereisten. 
 
Meer info over adva consult? Bezoek www.adva-consult.com  


