Site Supervisor (m/v) – Internationaal karakter
Functiegroep:
Engineering Elektromechanica
Branche:
Automatisering, Meet- en Regeltechniek
Locatie:
HQ Antwerpen
Opleiding:
Master of Science IWT (ing)
Vacature ID:
#1501

De organisatie / Notre client / Our client
Onze klant levert automatisatie-oplossingen aan diverse klanten uit allerlei
sectoren in de industrie. Of het nu om zelfrijdende vorkheftrucks, automatisch
geleidende vloerkettingbanen of stacker kranen in hoogbouwmagazijnen
gaat, voorzien ze elke klant van een oplossing op maat. Een goede
verstandhouding en samenwerking met hun klanten staat dan ook centraal.
Door hun continue groei zijn ze op zoek naar een Site Supervisor (m/v).

De functie / La fonction / The vacancy
Als Site Supervisor ben jij verantwoordelijk voor de aansturing en
dagelijkse leiding van onze werven in binnen- en buitenland.
Je stuurt, vanuit de technische lay-out, de installatie van een
automatiseringsproject (mechanisch en elektrotechnisch) bij onze klant.
Je begeleidt en stemt de verschillende onderaannemers op elkaar af.
Verder sta je in voor de veiligheid op de werf en ben je bovendien vlot
en open in de communicatie naar onze teamleaders en projectleiders.
Mensen motiveren en aansturen, is dan ook helemaal jouw ding!

Het profiel / Profil souhaité / Profile
Organisatorisch ingesteld bent
Een echte hands-on-mentaliteit hebt
Interesse hebt in de toepassing van hoogtechnologische oplossing in
industriële omgevingen
Verantwoordelijkheid opneemt
Open communiceert
Een uitstekende kennis van het Nederlands hebt en je je vlot in het
Engels kan uitdrukken.
Bereid bent aan buitenlandse projecten mee te werken

Het aanbod / Notre offre / What we offer
Een open cultuur met collega’s gebeten door techniek.
Een organisatie waarin er ruimte is voor initiatief en overleg.
Opleidingen die bijdragen tot je persoonlijke ontwikkeling.
De mogelijkheid om je grenzen te verleggen, letterlijk en figuurlijk!
En uiteraard een interessant loonpakket.

To apply: please send your CV file mentioning reference 1501 at
info@phd-jobs.net Tel.: +44 20 8144 2822
Contact person: Vitaly Pryadka
Web: http://www.phd-jobs.net

