BM Engineering is een vooraanstaand ingenieursbureau uit
Kortrijk actief op vlak van stabiliteit, technieken, civil
engineering, projectengineering en BIM. Het bedrijf heeft
een frisse en jonge uitstraling en telt een 50-tal gedreven
medewerkers.

PROJECT MANAGER BUILDING SERVICES

Building Services

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Als Project Manager werk je onder leiding van de BU Director of Team Manager zelfstandig meerdere projecten uit en adviseert hierbij
minder ervaren project ingenieurs op zowel inhoudelijk als organisatorisch vlak teneinde een optimale oplevering van projecten te
bekomen. Je treedt in grote en complexe projecten op als coördinator voor alle betrokken BU’s van BM voor een efficiënte en
doeltreffende communicatie met klanten.
•

Je werkt aan de projecten vanaf voorontwerp tot de exploitatie. Je maakt het voorontwerp en staat in voor de globale voorbereiding
en raming van het project teneinde de juiste basis te leggen voor een goede uitvoering.

•

Je organiseert een projectteam met projectingenieurs en modelleurs en leidt de besprekingen.

•

Je staat in voor de financiële opvolging teneinde een goed rendement te behalen per project.

•

Je zorgt voor een continu en constructief overleg met de externe klanten teneinde hen proactief op de hoogte te brengen van de
stand van zaken.

•

Je bent een mentor voor de projectingenieurs en brengt hen technische deskundigheid bij. Je leert hen op organisatorisch vlak
zelfstandig te werken.

•

Je blijft op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied en bent een deskundige gesprekspartner voor collega’s en
klanten.

KWALIFICATIES
•

Je bent in het bezit van een Master in de ingenieurswetenschappen (burgerlijk ingenieur of burgerlijk ingenieurarchitect) of Master in de industriële wetenschappen, of gelijkwaardig door ervaring.

•

U hebt minstens vijf jaar ervaring in de bouwsector (Technieken: HVAC, Sanitair, Elektriciteit)

•

Je beheerst de gangbare processen in de verschillende fasen van een project.

•

Je hebt het talent om mensen aan te sturen en te motiveren, je beschikt over een positieve teamspirit.

•

Je bent stressbestendig en kwaliteitsgericht.

•

Je hebt een goede kennis van teken- en rekensoftware en van de MS office toepassingen.

•

Je hebt sterke interesse om te fungeren in een BIM-omgeving.

WIJ BIEDEN JOU
•

Persoonlijke ontwikkeling in een studiebureau.

•

Kansen tot volgen van interne en externe opleiding.

•

Een familiale sfeer waarin open communicatie en een constructieve samenwerking met je collega’s belangrijker zijn
dan strikte hiërarchie.

•

Inspirerende en de meest uiteenlopende projecten.

INTERESSE?
Mail bij voorkeur je gegevens naar cc@bmengineering.be. Voor inlichtingen kan u steeds terecht bij Caroline Claeren.

+32 56 28 26 20

cc@bmengineering.be

http://www.bmengineering.be

