
K W A L I F I C A T I E S

| Je bent in het bezit van een master in de architectuur, master in de industriële wetenschappen of master in de
ingenieurswetenschappen (ingenieur of ingenieur-architect).

| U hebt minstens vijf jaar ervaring in een gelijkaardige functie.

| De kennis van een tekenpakket (Autocad/Revit) is een pluspunt maar zeker niet noodzakelijk.

| Bouwkundig inzicht en technische correctheid zijn in deze functie onontbeerlijk.

| U bent een teamplayer die autonoom zijn/haar taken tot een goed einde kan brengen.

| Oog voor detail en precisie typeren u, evenals uw leergierige ingesteldheid.

| Talenkennis: N/F

PROJECTLEIDER / SR ARCHITECT

PROJECTENGINEERING

F U N C T I E O M S C H R I J V I N G
Je wordt projectleider in de afdeling projectengineering

| Als projectleider behartigt u, in nauwe samenwerking met het hoofd van de divisie projectengineering, hoofdzakelijk
industriële projecten.

| U bent betrokken bij het project van bij het ontwerp tot aan de oplevering. Weliswaar met de nadruk op het plannen en
coördineren van werven tijdens uitvoering.

| Concreet? Het begint bij het uitwerken van het ontwerp om in een volgende fase uitvoeringsplannen en details op punt te
zetten. U stuurt de opmaak van meetstaten en bestekken en doet de coördinatie met de afdelingen stabiliteit en technieken.
Eens de werken opgestart zijn, doet u de coördinatie van de bouwpartners op de werf en waakt over de planning. U staat de
bouwheer bij tijdens de oplevering.

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

wv@bmengineering.be http://www.bmengineering.be+32 56 28 26 20

W I J B I E D E N J O U

| Werken in een prettige en dynamische sfeer met een 45-tal jonge collega’s.

| Continue bijscholing en opleiding staan bij ons centraal (Revit, BIM, enz.)

| Verder ontwikkelen van uw kennis door bijkomende opleiding.

| Wij zorgen voor een ondersteunende omgeving en bieden voldoende doorgroeimogelijkheden.

| Starten met een aantrekkelijk salarispakket.

| Samenwerking op lange termijn.

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 45 gedreven
medewerkers.

I N T E R E S S E ?

Mail bij voorkeur je gegevens naar wv@bmengineering.be

Voor inlichtingen kan u steeds terecht bij Wouter Vandenabeele op het nr. 056/28 26 20
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