Vacature Ambitieus Project Ingenieur met
doorgroeimogelijkheden bij BWK Sierbeton
BWK Sierbeton produceert architectonisch beton op maat in opdracht van aannemers
en architecten. Wij maken balkons, sier- en gevel-elementen op onze productie-site te
Kruibeke. BWK Sierbeton werd recent overgenomen door een nieuw en ambitieus team
en biedt verscheidene doorgroeimogelijkheden.

De job:
Als project ingenieur vorm je de brug tussen de klant en onze productie.
Je brengt de wensen van de klant in kaart. Je stemt af tussen klant en
productie over de technische haalbaarheid en timing van het project.

Jouw verantwoordelijkheden:
•
•
•
•
•

Je woont werfvergaderingen bij en analyseert de wensen van de
klant op vlak van timing en technische haalbaarheid van de
betonelementen.
Je rekent belastingen en sterktes na en je zoekt en hanteert de
geldende normen.
Je bestelt project gerelateerde onderdelen en houdt rekening
met de timeline van onze productie en klant.
Je maakt de productietekeningen van de betonelementen en
bespreekt die met zowel de klant als onze ervaren
productiemedewerkers.
Je bent een drijvende kracht in de transitie en professionalisering
van het bedrijf en onze tekenmethodes.

Jouw competenties:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je behaalde bij voorkeur een bachelor of masterdiploma in een
analytische studierichting en hebt idealiter ervaring in de bouw.
Je bent een vlotte communicator en hebt inzicht om planningen
te organiseren en op elkaar af te stemmen.
Je kan technische tekeningen analyseren en opmaken en kan
goed werken met Excel en Word.
Je kan tekenen in 3D en bent bereid een nieuwe tool te leren
(Tekla, Solidworks, Rhino+Grasshopper, Autocad)
Je spreekt vlot Nederlands en bij voorkeur ook Engels en Frans.
Je bezit een rijbewijs B om werfvergaderingen bij te wonen
Je hebt oog voor detail en werkt punctueel.
Je bent geduldig en kan om met de wisselende klanten wensen.
Je bent leergierig en proactief.

Interesse?
Contacteer Pieter-Jan Vandendriessche met uw CV en motivatiebrief via pieterjan@bwksierbeton.be.
BWK Sierbeton NV, Hollestraat 104, 9150 Kruibeke

