Wij zijn op zoek naar een ….
Projectmanager (M/V)
• Functieomschrijving
Wij zijn een sterke, innovatieve onderneming die gespecialiseerd is in installatie en onderhoud voor
verwarming, ventilatie, airco en sanitair bij zowel particulieren als op industriële sites. Momenteel zijn
we op zoek naar een Projectleider Speciale Technieken voor HVAC installaties die wordt gedreven
door eﬃciëntie, kwaliteit en een perfecte afwerking. Hierbij houdt u rekening met planning, kwaliteit
en budget in samenspraak met alle betrokken partijen. Als projectmanager bent u verantwoordelijk
voor de coördinatie en uitvoering van de projectplannen van A tot Z, waarbij u kan rekenen op
ondersteuning van toﬀe collega’s. Ten slotte hoort ook projectadministratie en het toezicht op de
veiligheid tot jouw takenpakket.

• Profiel
✓ Je hebt een 5-tal jaar ervaring als projectleider
✓ Je hebt minimum een professionele Bachelor Klimatisatie of een opleiding Ingenieur Automatisering,
Elektromechanica of gelijkwaardig in ervaring
✓ Je hebt kennis en ervaring in de HVAC
✓ Jouw organisatietalent is jouw grote troef
✓ Je werkt projecten graag planmatig af en hebt hierbij geen 9-to-5-mentaliteit
✓ Stressbestendigheid en commerciële feeling zijn enkele van jouw kwaliteiten
✓ Kantentevredenheid vind je belangrijk waardoor je steeds op zoek gaat naar de beste oplossingen in
overleg met onze klant
✓ Je bent een teamplayer met leiderschapscapaciteiten
✓ Je hebt een perfecte beheersing van het Nederlands. Kennis van Frans en/of Engels is een pluspunt
✓ Je bent vertrouwd met courante office-toepassingen, kennis van een ERP-systeem is een plus.

• Wij bieden
•

Een uitdagende functie in een aangename werkomgeving binnen een gezonde, snel groeiende
onderneming gelegen te Herentals. Collega’s die je met plezier zullen bijstaan en op weg helpen in je
functie. Een on-the-job training en/of eventuele externe trainingen. Een competitieve verloning aangevuld
met extralegale voordelen zoals onder meer een bedrijfswagen met tankkaart, maaltijdcheques …

•

bedrijfswagen.

Neem alvast een kijkje op onze website voor meer informatie: www.maesindustries.be
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