Projectleider (M/V) (HOLSBEEK)
Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een projectleider. Als projectleider volg je de werven
op van A tot Z.
Proﬁel:
•

Je bent ondernemend en hebt zin voor ini<a<ef

•

Je hebt het nodige organisa<etalent

•

Je bent communica<ef sterk

•

Je hebt voldoende technische achtergrond

•

Je ben in het bezit van een rijbewijs B

•

Je genoot een technische opleiding

Jouw taken:
•

De volledige verantwoordelijkheid dragen over de organisa<e en uitvoering van de werken op
de werven.

•

Werfvergaderingen bijwonen

•

Projecten s<pt en correct opvolgen

•

Kwaliteitsbewaking

•

Een team van medewerkers aansturen

Jobgerelateerde competenDes :
•

De aanvoer van leveringen, materieel en bouwmateriaal controleren

•

De inplan<ng en beveiliging van de werf en opslagzones bepalen

•

Speciﬁeke aHesten van het personeel controleren

•

BevoorradingsbehoeIen bepalen en bestellingen uitvoeren

Persoonsgebonden competenDes:
•

Omgaan met stress

•

Resultaatgerichtheid

•

Zin voor nauwkeurigheid hebben

•

Regels en afspraken nakomen

•

Klantgerichtheid

•

Leervermogen hebben

•

Contactvaardig zijn

•

Zelfstandig werken

•

Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (ﬂexibiliteit)

•

Commercieel zijn

•

Samenwerken in een team

•

Crea<ef denken (inven<viteit)

•

Plannen (=ordenen)

Vereiste studies:
•
•

Prof. Bach.: Studiegebeied Industriele wetenschappen en technologie
Leer<jd: Sector Elektriciteit

•
•

TSO 3de graad Elektrische installa<etechnieken
BSO 2de graad: Studiegebied Mechanica – Elektriciteit

Heb je niet het vereiste diploma, maar wel de nodige ervaring, dan kom je ook in aanmerking voor
deze job.
Werkervaring: 2 jaar ervaring.
Talenkennis: Nederlands (zeer goed)
Rijbewijs: B
Contract:
•
•
•

Vaste job
Contract van onbepaalde duur
Vol<jds

Aanbod:
•

Werkzekerheid in een familiaal bedrijf

•

Werk in eigen streek

•

Vol<jdse job in een contract van onbepaalde duur

Plaats tewerkstelling:
LEUVENSEBAAN 78
3220 HOLSBEEK
Solliciteren:
Electro Corbeels
LEUVENSEBAAN 78
3220 HOLSBEEK
BELGIE
E-mail met mo<va<ebrief en CV t.a.v. Mevr. Fanny Corbeels – info@corbeels.be

