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PROJECTLEIDER (M/V)  

 
Functieomschrijving 

NLT-Pivaco is de marktleider in het plaatsen industrieel leidingwerk, gespecialiseerd in RVS. Wij bieden 
onze klanten tevens alle complementaire industriële diensten en begeleiden hen in hun project(en) van 
engineering tot in dienst stelling. 

Om ons team in Temse te versterken, zijn wij op zoek naar een bediende die zal instaan voor de 
projectleiding; een veelzijdige functie voor een georganiseerd en technisch sterk profiel. 

Jouw verantwoordelijkheid als projectleider 

• Projectadministratie, zowel tijdens voorbereiding als uitvoering 

• Als projectleider bewaak je alle uitvoeringsprocessen vanaf de voorbereiding t/m de oplevering 
van uw project(en) 

• Je zorgt voor een tijdige en kwalitatieve uitvoering van A tot Z, steeds met de veiligheid van het 
werfteam in het achterhoofd 

• Je stuurt bij waar nodig 

• Als aanspreekpunt naar alle betrokken partijen van jouw project(en) zorg je voor een vlotte en 
(klantvriendelijke) communicatie 

• Je bewaakt de budgetten en de planning nauwgezet en grijpt in waar nodig 

• Je leidt of woont werfvergaderingen bij 

• Je staat in voor de opvolging van aankopen en onderhandeld met leveranciers 

Profiel / Competenties 

• Je hebt een degelijke technische kennis en inzicht 

• Je kan zelfstandig te werk gaan en bent tevens teamgericht 

• Je hebt zin voor initiatief 

• Je hebt oog voor detail en gaat steeds voor een perfecte afwerking 

• Je bent dynamisch 

• Je werkt probleemoplossend en hebt zin voor verantwoordelijkheid 

• Je bent cijfermatig, analytisch, nauwkeurig en accuraat 

• Je bent flexibel en kan omgaan met tijdsdruk en stress 

• Je werkt planmatig, kan regels en afspraken nakomen 

• Je bent communicatief en kan motiveren 

• Je hebt een goed organisatievermogen, respecteert deadlines en bent resultaatgericht 

• Je hebt een groot veiligheidsbesef 

U beschikt over 

• Minimum 2 jaar ervaring in de functie 

• Een rijbewijs B 

• VOL-VCA attest of wilt dit behalen 

• Opleidingsniveau: diploma Bachelor in Elektrotechniek of Industrieel Ingenieur 

• Taalkennis: Nederlands (perfect gesproken en geschreven), Engels en Frans (gedegen kennis) 

• Software: een goede kennis van Word en Excel 

Aanbod & contract 

• Bediende contract  

• Voltijds (39u) 

• Afwisselende job in een dynamisch team 

• Professionele en fijne werkomgeving met veel ervaring 

• Competitief en aantrekkelijk salaris 

• Doorgroeimogelijkheden 
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