Een uitdaging als projectingenieur en/of project manager?
ADD HOME i s een jong & dynamisch bedrijf, gevestigd te Waregem, die dé moderne
oplossing creëert voor bouwen in de 21ste eeuw. Hier werken de meest gepassioneerde
mensen aan een van de meest innovatieve oplossingen voor modulaire bouwmethodes
met staalbouw. Een open, hands-on en ondernemende spirit staan bij deze trendy
onderneming centraal. ADD HOME groeit sterk en zal zijn omzet verdubbelen in 2021.
Ontdek meer over ADD HOME: w
 ww.add-home.be
Functieomschrijving
Om ons jong team verder uit te breiden zijn we op zoek naar een Project ingenieur en/of
Project Manager (m/v) regio West- of Oost-Vlaanderen.
Je bent de draaischijf binnen Add Home voor voor het realiseren van projecten in
woningbouw en modulaire bouwprojecten. Bij jou loopt elk project gestroomlijnd.
Aansturen en coördineren zit namelijk in je bloed. Dit natuurtalent combineer je graag
met je passie voor bouwkunde en techniek. Kortom, je bent onze ideale projectingenieur.
Als Projectingenieur krijg je de v
 erantwoordelijkheid over verschillende modulaire
bouwprojecten. Je zal instaan voor de studie en de voorbereiding van de projecten,
daarnaast ben je verantwoordelijk voor de gehele o
 rganisatie en finale oplevering van de
bouwprojecten. Een greep uit jouw takenpakket:

➔ Je h
 elpt en adviseert klanten tijdens de uitwerking van hun bouwplannen . Je
werkt hiervoor samen met ingenieur(s), architecten,
productieverantwoordelijke(n) en vertegenwoordigers van Add Home.
➔ Je bent verantwoordelijk voor de studie en technisch ontwerp van de projecten.
➔ Je houdt het toezicht o
 p de projecten (plannen, budget, aankopen,
werfbezoeken, logistiek,...)
➔ Je b
 egeleidt en stuurt de projecten m
 ee in de goede richting van verkoop tot
finale oplevering.
➔ Je bent v
 erantwoordelijk voor de werfopvolging e
 n technisch denkwerk rond
het project
➔ Je bent nauw betrokken bij de organisatie en overleg met andere partner
architecten en/of studiebureau’s.

Profiel
➔ Je beschikt over een diploma als industrieel ingenieur / burgerlijk/ bouwkunde
en kan een eerste relevante werkervaring en kennis aantonen.
➔ Als mens sta je bekend als teamplayer en een doorzetter met passie voor zijn vak.
➔ Je bent een g
 estructureerde en analytische denker die hoofd- en bijzaken goed
kan onderscheiden en o
 rganiseren.
➔ Je hebt o
 og voor detail e
 n je bent leergierig.
➔ Je werkt z
 elfstandig, oplossingsgericht en klantgericht en weet goed met stress
om te gaan. Een nine-to-five mentaliteit staat niet in jouw woordenboek.
➔ Je deelt onze passie voor vastgoed & bouwen. Containerbouw is dé toekomst!
➔ Kennis van frans is meegenomen maar geen must.
Aanbod
➔ Een u
 itdagende job in een jonge, dynamische organisatie met stevige
groeiperspectieven.
➔ Een p
 rettige werkomgeving met vlak organigram, waar ruimte is voor eigen
inbreng, initiatief en persoonlijke ontwikkeling.
➔ Bedrijf dat aanstuurt op constante innovatie in een toekomstgerichte sector
➔ Jong team waarbij iedereen elkaar helpen en ondersteunen.
➔ Je kan kiezen om op zelfstandige basis of op bediende-statuut te werken.
➔ Je kan rekenen op een a
 antrekkelijk salaris met extra voordelen. Jouw ambitie
wordt beloond.
Ben jij de ideale match voor Add Home? Dan willen we je graag ontmoeten met een
kopje koffie!
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