Projectingenieur Elektriciteit
Voor onze klant, een wereldleider in zijn werkveld binnen de metaalindustrie gelegen in de regio
Antwerpen, zijn we op zoek naar een Project Ingenieur Elektriciteit.

Waarom is deze job iets voor jou ?
•
•
•
•

Je komt terecht in een uitdagende en afwisselende functie met zelfstandigheid en boeiende
verantwoordelijkheden binnen een hecht team.
Daarnaast werk je voor een bedrijf op mensenmaat waar de werknemer, veiligheid en een
positieve groepssfeer centraal staan.
Je kan rekenen op een doorgedreven opleiding en een brede waaier aan mogelijkheden om
een expert in je kennisdomein te worden.
Jouw inzet wordt beloond met een aantrekkelijk en marktconform salaris aangevuld met
extralegale voordelen en een flexibele werkomgeving met extra vakantiedagen.

Wat ga je concreet doen ?
Je rapporteert aan de Technical manager en staat in voor volgende taken:
•

•
•
•
•
•
•

Je bent verantwoordelijk voor je project van A tot Z: een concept uitwerken, technische
tekeningen opmaken, de praktische toepassing ervan ontwerpen, de uitvoering begeleiden,
testen en opleveren. Hierbij ben je 50% van je tijd op de werkvloer.
Je voert administratieve taken uit zoals het aanvragen van offertes, het beheer van de
tekeningen en de documentatie, budgetten opstellen en opvolgen, ….
Je werkt bestaande plannen bij en maakt nieuwe plannen aan in Autocad, E-plan.
Je staat mede in voor het beheer van de installatie gegevens.
Je werkt nauw samen met de preventiedienst zowel voor ontwerp als uitvoering en opstart van
projecten.
Je koppelt regelmatig terug over de status van je project en zorgt dat het voldoet aan de
wettelijke eisen en normen.
Afhankelijk van je ervaring en kennis kan je meewerken aan bepaalde onderhoudstaken.

Wie zoeken we ?
•
•
•
•
•
•
•
•

Je behaalde een Bachelor diploma of Master Ing. (elektro)mechanica, automatisering of bent
gelijkwaardig door ervaring.
Je deed reeds minstens 5 jaar relevante werkervaring op, bij voorkeur in een industriële
productieomgeving.
Je hebt een goede kennis van elektrische installaties: PLC’s (AB), frequentiesturingen ( AB en
Siemens), (vermogens)voedingen, hoogspanning, ….
Een goede kennis van de mechanica, hydraulica en pneumatiek is een must.
Je houdt ervan om tijd op de werkvloer door te brengen om een goed beeld van je project te
krijgen.
Je bent hands-on en zowel technisch als praktisch onderlegd.
Je komt met eigen ideeën en voorstellen die dan in groep worden besproken en verder
uitgewerkt.
Je bent stressbestendig, betrouwbaar en resultaatsgericht.

Solliciteren ?
Dit kan makkelijk via het emailadres info@clearskyselection.be of via onze website www.clearskyselection.be
Voor meer info omtrent deze opportuniteit kan je steeds contact opnemen met Koen Van Hoye – zaakvoerder bij
Clear Sky Selection op het telefoonnummer 0499-593046 of via bovenstaand emailadres.
Indien je solliciteert ga je akkoord met de privacy regeling van Clear Sky Selection. https://www.clearskyselection.be/privacy-regeling

