Senior Elektromechanisch Projectleider (m/v)
Functiegroep:
Engineering Elektromechanica
Locatie:
Brussel - Luik
Vacature ID:
#1489

De organisatie / Notre client / Our client
Deze dochteronderneming van de Eiffage Energie group staat dagelijks in
voor het plaatsen en het onderhouden van de elektrische,
elektromechanische en elektronische uitrustingen op de autowegen en
autosnelwegen in verschillende provincies van het land. Ze zijn
gespecialiseerd in het in-dienst-stellen van dynamische verkeersborden,
afbakeningswerken en verlichting van autowegen, autosnelwegen, tunnels,
vliegvelden, bruggen en kunstwerken. Alsook het uitrusten van kruispunten
met driekleurige verlichtingssignalisatie.
Deze groep getuigt van een “Ondernemersspirit”, met een professionele
attitude en maakt er een punt van om kwaliteitsvolle klantenservices te
leveren. Verder zijn veiligheid, gezondheid en milieu centrale waarden binnen
de Internationale Eiffage Energie Groep.
Meer bepaald zijn we op zoek naar een Senior Projectleider voor de regio
Brussel en/of Luik

De functie / La fonction / The vacancy
U beheert de projecten van A tot Z, vanaf de prijsbepalingen tot de
facturatie van de werf.
U bent verantwoordelijk voor de goede opvolging van de planning, en
dus ook voor de goede voorbereiding van de werf.
U bent ook verantwoordelijk voor het contact met de klant en de
opvolging van de werken.
U werkt voornamelijk voor de verschillende overheden.
U stuurt één of meerdere ploegen van arbeiders aan.

Het profiel / Profil souhaité / Profile
U bent in het bezit van een Master in de Industriële Wetenschappen
optie Elektromechanica.
Bij voorkeur enkele jaren relevante ervaring.
U bent in staat meerdere werven te coördineren en u beschikt over de
spirit van een leider.

U kan autonoom werken.
U bent dynamisch en toont initiatief.
U beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
U bent flexibel en stressbestendig.
U bent werf-georiënteerd en hebt een pragmatische aanpak.
U ben sociaal en kan zich makkelijk integreren.
U bent zorgvuldig in uw administratief werk.
U kan werken met MS Office (Word, Excel, Outlook)
U hebt een uitstekende kennis van het Nederlands, zowel geschreven
als gesproken en u hebt een goede kennis van het Frans.

Het aanbod / Notre offre / What we offer
Een correcte verloning, op basis van uw ervaring, aangevuld met een
pakket extra-legale voordelen.
Wij bieden u een contract van onbepaalde duur.
Vormingen die nodig zijn voor de uitvoering van het werk worden ten
laste genomen van de firma.
U komt terecht in een middelgroot bedrijf dat deel uitmaakt van een
grote Franse groep.
U hebt de mogelijkheid om zowel horizontaal als verticaal te evolueren
binnen het bedrijf.

To apply: please send your CV file mentioning reference 1489 at
info@phd-jobs.net Tel.: +44 20 8144 2822
Contact person: Vitaly Pryadka
Web: http://www.phd-jobs.net

