notitleset

Solliciteren

Projectleider Uitvoering

Wil jij ook meewerken aan onze
duurzame projecten? Solliciteer dan
via onderstaande knop.

Droom je ervan om:

Sollicitatieproces

Ingenium te vertegenwoordigen op de werf tijdens de uitvoering van diverse grote gebouwen?
Er nauwlettend op toe te zien dat de technische installaties (elektriciteit, verwarming, sanitair, lift ...) die
onze ingenieurs hebben ontworpen helemaal volgens plan worden uitgevoerd?
Ervoor te zorgen dat de werken op tijd en volledig binnen het budget van de bouwheer worden
uitgevoerd?
Op de werfvergaderingen samen met de bouwheer, de architect en de aannemer alles in goeie banen
te leiden?
Je werven ook op administratief vlak op te volgen (10 à 20% van je tijd) door verslagen op te stellen,
verrekeningen te maken en het budget bij te houden?

Is volgend profiel jou op het lijf geschreven?
Aan de twinkeling in je ogen zien we dat je goesting bijzonder groot is om elke dag bij te leren en
samen met je collega's grenzen te verleggen.
Jouw diploma en/of de ervaring die je in minstens 5 jaar opbouwde, zorgt voor een grondige kennis
van techniek (HVAC, elektriciteit ...).
Je sociaal karakter, je stressbestendigheid en je diplomatische ingesteldheid maken van jou een echte
probleemoplosser.
Kun je je vlot uitdrukken in het Frans, of wil je dat op korte termijn leren? Dan heb je een voetje voor.
Zelfstandig oplossingen bedenken, schrikt je niet af. Maar overleggen en afstemmen met collega's is
jouw natuurlijke manier van werken.
Duurzaam denken en doen zit in je genen.

Bij ons kan je rekenen op:
De begeleiding van een projectcoach én een peter/ meter.
Alle technische kennis en tijd die je nodig hebt om je als expert en mens bij ons te ontplooien.
Een familiale sfeer waar openheid, out-of-the-box denken en een constructieve samenwerking véél
belangrijker is dan strikte hiërarchie.
Een verloning op maat inclusief diverse extralegale voordelen, die aansluit bij je kennis, ervaring en
competenties.
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Solliciteer online
Van zodra we jouw sollicitatie
bekeken hebben, krijg je van ons een
bevestiging en kan je je registreren
op het sollicitatieplatform.
02

Kennismakend gesprek
Is er een match tussen jouw cv en de
vacature? Dan ontvang je een
uitnodiging voor een kennismakend
gesprek met onze recruiter en een
collega met technische expertise.
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Tweede gesprek
Wanneer het eerste gesprek goed
verlopen is en iedereen enthousiast
is, nodigen we je uit voor een tweede
gesprek. Tijdens dit gesprek leg je
korte technische testen af en heb je
een gesprek met onze CEO en HR
Verantwoordelijke.
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Voorstel
Wanneer je ons helemaal overtuigd
hebt en je 100% in het Ingenium
team past, sturen wij jou een op maat
gemaakt loonsvoorstel.
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