Projectleider High Voltage

Soort functie:

Vaste medewerker

Locatie:

Brussels

Duur:

long term

Referentie:

202109005

Omschrijving:
Company description
Onze klant heeft een ruime ervaring in de kabel- en leidingbouw en biedt haar klanten hoogstaande
infrastructuuroplossingen aan. Ondergrondse en bovengrondse kabels en leidingen, horizontaal gestuurde
boringen, hoogspanning en tractie, netwerken en gestructureerde bekabelingssystemen, glasvezelnetwerken,
seininstallaties en bewakingssystemen, huisaansluitingen, tunnel-technische installaties en verkeerstechnieken.
Onze expertise is sterk, uitgebreid en scherpt steeds verder aan.
Job description
U zal binnen uw functie instaan voor het analyseren van het contract en het definiëren van de projectstructuur en
–plan.
Tevens zal u de formele doelstellingen bepalen en instaan voor de opmaak van het technisch dossier.
Het intensief opvolgen van het verloop van het project en het pro-actief bijsturen wat betreft vooruitgang,
kwaliteit en conformiteit zal tot uw verantwoordelijkheid behoren.
U zal ook de nodige bestellingen plaatsen in functie van de projectplanning.
U zal de nodige commerciële initiatieven nemen om marges te optimaliseren, vorderingsstaten opstellen en
controle en goedkeuring doen van projectgebonden inkomende facturen.
Verder zal u instaan voor het algemeen werfmanagement en de controle uitoefenen op het technisch en
rekenkundig aspect van offertes.
U zal de algemene communicatie met betrokken divisies en onderaannemers verzorgen en optreden als single
point of contact voor de klant
U rapporteert in deze functie aan de Division Manager

Vereisten:
Qualifications
U bent in het bezit van een diploma industrieel ingenieur of gelijkwaardig door ervaring
U hebt ervaring in projectleiding en bij voorkeur in high voltage
U hebt een goede kennis van Nederlands, Frans en Engels
U bent stressbestendig, sociaal vaardig en hebt een goed organisatorisch en analytisch vermogen
U bent zelfstandig en flexibel naar werken op locatie en werven
U bent pragmatisch ingesteld en heeft een hands on mentaliteit
U bent communicatief en motiveren van mensen is uw sterke troef
U hebt een goede technische achtergrond en kan vlot overweg met PC: MS office, Ms project (is een pluspunt)
Additional information
Een boeiende job en een marktconform salaris en dit in een stabiel bedrijf. Je komt terecht in een groeiend
bedrijf waar de grootste succesfactor het enthousiasme en de creativiteit van de eigen medewerkers is;
Een voltijdse vaste functie met afwisseling en verantwoordelijkheid;
Een bedrijfswagen;

Een competitief loon aangevuld met extralegale voordelen;
Een bedrijf met de ambitie om te groeien.
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