

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor zowel het ontwerp als de opvolging van de
stabiliteitsprojecten. Er zijn verschillende projecten waardoor variatie in de job verzekerd is!
Extern vertegenwoordig je het bureau en ben je het aanspreekpunt voor de bouwheren, de externe
architectenbureaus en de aannemers voor de projecten.



Technisch uitdagende projecten; daarbij beschik je over up-to-date werkmiddelen en infrastructuur



Er is veel afwisseling in de projecten: voor de opvolging van de projecten ben je vaak op verplaatsing



Je krijgt de vrijheid en autonomie om je werk zelf te organiseren



Sterke teamgeest



Een comfortabele, ruime en rustig gelegen kantoorruimte



Bijscholingen via relevante opleidingen



Een bedrijf waar jouw inzet en zin voor initiatief direct worden opgemerkt en ten zeerste worden
gewaardeerd



Een contract voor onbepaalde duur



Voltijdse job



Naast het basisloon extra legale voordelen mogelijk (Bedrijfwagen, GSM, …)

Vereiste kwalificatie:


Je bent bij voorkeur Master in de ingenieurswetenschappen bouwkunde of burgerlijke ingenieur
bouwkunde

Vereiste ervaringen:


Kan goed tekenen met AUTOCAD



Heeft notie van Buildsoft en heeft bij voorkeur ervaring in deze materie



Heeft praktische kennis en inzicht

Persoonlijk profiel:


Je bent resultaatsgedreven en kan werken naar deadlines. Je bent een doener die technische vaardigheden
combineert met een gezonde interesse voor het vak!



Je weet je agenda efficiënt te organiseren en vult jouw zin voor zelfstandigheid aan met pro activiteit



Je bent geboeid door het echte ingenieurswerk en stabiliteit van constructies spreekt je volledig aan



Je werkt nauwkeurig en ordelijk



Je bent communicatief en werkt goed in teamverband



Je bent leergierig
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Om werfcontroles te kunnen uitvoeren moet je in het bezit zijn van een rijbewijs type(s): B

Herken je jezelf in dit profiel. Heb je zin in deze uitdaging en mogelijkheden tot ontplooiing?
Mail dan jouw sollicitatie met je motivatiebrief en CV, naar info@iGenia.be of neem telefonisch contact op met
zaakvoerder ir. Stiev Schockaert op het nummer 053/39.43.38.

Wij garanderen jou een snelle en discrete opvolging van jouw kandidatuur.
IGENIA bvba
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