Combined Heat and Power solutions
CALLENSVYNCKE, gevestigd te Waregem, is reeds 10 jaar de specialist voor geïntegreerde gasgestookte
warmtekrachtkoppelingen van 1 tot 20Mwe bij internationale, industriële klanten.
Wij bieden volledige projecten turnkey aan: van verkoop over ontwerp, detailengineering, procurement, installatie, opstart
tot en met het onderhoud van deze energiecentrales. CALLENSVYNCKE is niet gebonden aan bepaalde leveranciers,
technologieën of merken, maar zoekt steeds naar de beste technische oplossing voor zijn klanten.
Om ons multidisciplinair team verder uit te bouwen zijn wij dringend op zoek naar een enthousiaste collega

PROJECT MANAGER (m/v)
Praktijkgericht en autonoom aanpakken van WKK-projecten
Jouw functie







Als project manager krijg je de verantwoordelijkheid over de planning, budgettering, organisatie en
opvolging van de uit te voeren WKK-projecten.
Je bent verantwoordelijk voor de link tussen de verschillende activiteiten van de dienst Engineering met
focus op de scope, technische- en kwaliteitseisen alsook de deadlines.
Je bouwt een hecht projectteam van projectingenieurs, tekenaars, projectleiding en bekomt hierdoor
een rendabele, goed functionerende afdeling.
Het beheer van het budget voor de projecten wordt consequent, tussentijds en gericht opgevolgd.
Je organiseert en plant de werkzaamheden met oog voor structuur, efficiëntie, veiligheid, logistiek,
personeelsbezetting, ...
Je onderhoudt de contacten met de opdrachtgevers en klanten om onze beleidsvisie met focus op
klantgerichtheid altijd waar te maken.

Jouw profiel






Je hebt een hogere opleiding gevolgd met een grote kennis van of een uitgesproken interesse in
elektromechanica, mechanica en thermische technieken.
Met een ervaring van minstens 6 à 8 jaar op zak, kan je ons team versterken met een groot
analysevermogen en een efficiënte projectaanpak.
Hartelijkheid, openheid, gedrevenheid en betrouwbaarheid zijn kerneigenschappen in jouw
persoonlijkheid.
Als ervaren en autonome project manager weet je jouw projecten te coördineren binnen de
vooropgestelde budgetten en tijdspanne.
Je bent taalvaardig (Nederlands, Frans en Engels) en kunt goed overweg MS Office.

Ons aanbod





Je komt terecht in een groeiend en gezond bedrijf dat garant staat voor werkzekerheid en uitdagende
projecten.
Een job met ruimte voor verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en interne opleidingsmogelijkheden.
Aantrekkelijke en motiverende arbeidsvoorwaarden in verhouding met je profiel en ervaring.
Een toffe werksfeer in een team van gedreven collega’s waar een open communicatie belangrijk is.

Interesse?
Neem snel contact op met Tommie Duyvejonck, HR Manager callensvyncke via onderstaande contactgegevens:
Tel
0473/ 45 52 58
E-mail tommie.duyvejonck@callensvyncke.com
Adres Industrielaan 21, 8790 Waregem

“Small enough to care, big enough to cope”

