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.

TEAM MANAGER STRUCTURAL

Structural

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Als Team Manager leid je een team binnen de afdeling stabiliteit, ben je verantwoordelijk voor de operationele en financiële werking van
het team en voor het aansturen en ondersteunen van Project Managers, Project Ingenieurs en BIM Modelleurs om samen de doelen van
de BU stabiliteit te realiseren.
•

Je organiseert het uitwerken van projecten en andere acties door het team en zorgt dat projecten op tijd en volgens afspraak met de
klanten worden opgeleverd
o

Je overlegt regelmatig met de BU Director Stabiliteit

o

Je gaat de werkcapaciteit na, je bent technisch zeer ervaren en onderlegd en coacht de medewerkers bij het oplossen van complexe
problemen

o

Je zorgt bij toegewezen projecten voor het opmaken/opstarten van de initiële ontwerpen en maakt conceptuele keuzes/werkt ze
verder uit (LOD100)

•

Je werkt met de BU Director de aanpak uit inzake factureerbaarheid, rentabiliteit en opbrengst om de verwachte financiële
resultaten te behalen. Je hebt een sterke focus op organisatie en rendement.

•

Je treedt op als ambassadeur van BM Engineering om de naambekendheid en indirect de groei van het bedrijf te bevorderen.

•

Je bent met de BU Director (en HR Manager) verantwoordelijk voor het opvolgen van het functioneren van de teamleden en het
motiveren van het team.

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.

•

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

