PROJECTVERANTWOORDELIJKE
metalen schrijnwerk & totaalafwerking (M/V/X)
Je hebt een passie voor bouwen en een organisatorisch talent!
Als projectverantwoordelijke sta je in voor het organiseren, leiden en coördineren van
projecten in het metalen schrijnwerk (ramen en deuren) en in de totaalafwerking. Je kan
goed het overzicht bewaren vanaf het opstarten tot de finale oplevering van onze projecten.
Heb je last van knaldrang en wil je mee bouwen aan de groei van Wycotec?
Dan is deze job iets voor jou! Solliciteer snel voor het te laat is!

FUNCTIE
•
•
•
•
•
•
•
•

Opstarten, opvolgen en coördineren van diverse projecten
Opmaken en beheren van de werfplanning en -bezetting
Aansturen, motiveren en opvolgen van de evoluties op de werf
Waken over de veiligheid op de werf en de kwaliteit van de uitgevoerde werken
Opvragen en analyseren van offertes van mogelijke onderaannemers
Opmeten, voorbereiden en indienen van uitvoeringstekeningen en technische fiches
Beheren van de projectadministratie (meet- & vorderingsstaten, budgetten, as-built dossier, etc.)
Het leiden van tussentijdse overlegmomenten in productie en de projectleiding

PROFIEL
•
		
•
•
•
•
•
•
		

In het bezit van een master- of bachelorsdiploma richting bouw,
elektromechanica of gelijkwaardig door ervaring
Je hebt Sterk organisatorisch vermogen
Je verkiest een vlotte en transparante communicatie
Je denkt in oplossingen en ziet kansen
Je bent dynamisch, nauwkeurig en ambitieus
Je bent vertrouwd met de courante IT-toepassingen
Je beschikt over sterke kennis van het Nederlands, Frans en Engels
Bijkomende talenkennis is een troef

ONS AANBOD
•
•
•
•
•

Een mooie verloning volgens ervaring
Tal van extralegale voordelen
Een contract van onbepaalde duur als bediende
Een familiale en open bedrijfssfeer
Een centraal gelegen werkplek te Wetteren (Gent)

INTERESSE?
Krijg je spontaan goesting om te starten na het lezen van
onze vacature? Beschik je over de juiste mindset en
nodige skills om mee te groeien met ons team?
Aarzel dan niet en stuur ons nu je cv met motivatiebrief
naar wim.m@wycotec.eu

Nieuwsgierig naar onze andere vacatures?
Ontdek ze op www.wycotec.eu/vacatures
Siège social: Rue des Technologies 9/04 - 4432 ALLEUR (ANS) - +32 4 361 01 65
Administratieve zetel: Marktdreef 44 - 9230 WETTEREN - +32 9 371 72 12
www.wycotec.eu

