Project Leider m/v (Bouwkunde)

BEDRIJFSOMSCHRIJVING

Onze klant is een studiebureau die in constructie en onderhoud van infrastructuren en bouw gespecialiseerd
is (beton, metaal,…).

FUNCTIE
Objectief van de functie :
Dankzij de groei van activiteiten, is onze klant op zoek naar een Project Leider die zich in het team zal
integreren.

Functiebeschrijving :
•
•

•

Project Management (van A tot Z)
Opvolging van projecten (technisch, financieel, logistiek,…)
Begeleiding van monteurs ploegen

PROFIEL
Opleiding :
•
•

Hoge studies in bouwkunde (Master Industrieel Ingenieur)
De functie is open aan een Bachelor met geschikte ervaring en competenties.

Ervaring :
•
•

5 jaar ervaring binnen een gelijkaardig domein.
Een jonge of pas afgestudeerd Ingenieur is welkom als hij een sterke affiniteit met ons activiteiten
heeft. Een 1ste ervaring (stage,…) is een voordeel.

Competenties :
•
•

Een DAO plan te kunnen lezen
Microsoft Office (met een zeer goede kennis van Word en Excel)

Profiel - Persoonlijkheid :
•
•
•
•
•
•
•
•

Verantwoordelijkheid
Open minded
Analytisch
Teamgeest
Aandacht voor kwaliteit
Dynamisch
Flexibel
Betrouwbare persoonlijkheid, die zich voor de lange termijn inzet

Talen :
•
•

Een perfecte kennis van Nederlands en Frans
Een goede kennis van Engels is een voordeel

AANBOD
•
•
•
•
•

Een verrijkende en gevarieerde functie binnen een jonge en dynamische onderneming
Echte verantwoordelijkheden
Opleidingen in lijn met job
Een attractief vast loon + bonus (resultaat gericht)
Extralegale voordelen

POSTULEREN
Herkent u zich in dit profiel? Denkt u deze uitdaging aan te? Stuur dan uw C.V. samen met uw motivatie
naar adva consult, t.a.v. Eric Croisy, per e-mail voor een snelle behandeling : eric.croisy@adva-consult.com
Graag referentie EC662 vermelden. Uw kandidatuur zal met alle vertrouwelijkheid behandeld worden. We
zullen geen antwoord geven aan kandidaturen die niet in lijn met de geschikte profiel zijn.
adva consult kantoren : 5a Chaussée de Mons, Bte.B1
B-1400 Nivelles
Tel +32 (0) 67 33 37 93
www.adva-consult.com

