Bouwkunde & beton sector
via adva consult
zoekt een
« Studiebureau Ingenieur » (m/v)
Referentie EC678

HET BEDRIJF
Onze klant is leader op zijn markten sinds meer dan 50 jaren. Actief in de bouwkunde sector, hij produceert
een verkoopt verschillende systemen die in beton structuren gebruikt zijn (koppelsystemen, bekisting,
toebehoren, isolatie, akoestiek, afdichtingstechniek...).

DE FUNCTIE
•
•
•
•
•
•

Ontvangst van prijsaanvragen
Kostprijsberekening na het uitvoeren van een technische studie
Opstellen van de offerte en rekennota’s
Uitvoering van productie plannen
Contacten met klanten via telefoon of via e-mails
Beheer van dossiers van productie tot levering
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PROFIEL
Opleiding
•

Diploma in Bouwkunde (Master, Ingenieur, Bachelor,…)

Ervaring
•
•

De ideale kandidaat heeft 2-5 jaar ervaring in een studiebureau of bij een aannemer.
De functie is ook open voor pas gestudeerde motiverende kandidaten.

Competenties
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een bijzondere interesse voor technische producten voor bouwkunde
Een neus voor zaken en dienstverlening
Werkt zorgvuldig en methodisch
Goede interpersoonlijke en communicatievaardigheden (spreken en schrijven)
Aangename, vriendelijke gesprekspartner die mensen weet op hun gemak te stellen
Empathie
Integriteit met respect
Goede organisatie
Autonoom en zelfstandig maar met een sterke ploeggeest
Nauwkeurig

Talen
•
•

Nederlandstalig met een goede kennis van Frans.
Kennis van Frans is een pluspunt.

OFFERTE
•
•
•

•

Een contract van onbepaalde duur met doorgroeimogelijkheden
Een aantrekkelijk loon
Een aangename werkomgeving in een bedrijf met een familiaal karakter
Een aangepaste opleiding

SOLICITEREN
Herkent u zich in dit profiel? Denkt u deze uitdaging aan te kunnen? Stuur dan uw C.V. naar adva consult,
t.a.v. Eric Croisy, bij voorkeur per e-mail voor een snelle behandeling: eric.croisy@adva-consult.com
Graag de referentie EC678 vermelden. Uw kandidatuur zal vertrouwelijk behandeld worden.
Meer info over adva consult? Bezoek www.adva-consult.com

