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 55 gedreven
medewerkers.

PROJECTINGENIEUR
SPECIALE TECHNIEKEN

Speciale technieken

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Je wordt projectingenieur in de afdeling speciale technieken (HVAC, sanitair en elektriciteit).
•

Je bent verantwoordelijk voor de integratie van technische installaties in een architecturaal ontwerp.

•

In overleg met de klant sta je in voor het concept, ontwerp en de berekening van hvac- en elektrische installaties
alsook de volledige voorontwerpen en de aansluitingen in ontwerp naar BIM modeleurs.

•

Je neemt deel aan meetings en werfopvolgingen tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase.

•

Hierbij brengt u ongeveer 50% van uw tijd op ons kantoor te Kortrijk door, het resterende deel op
werven/vergaderingen.

KWALIFICATIES
•

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

•

U hebt minstens vijf jaar ervaring in een gelijkaardige functie.

•

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 passie voor vooruitstrevende energieconcepten en bent gedreven om steeds opnieuw een hoger
niveau van integrale duurzaamheid te bereiken.

•

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 op het nr. 056/28 26 20.

+32 56 28 26 20

cc@bmengineering.be

http://www.bmengineering.be

