Job
opportunity

Project ingenieur | Elektrische installaties
Wij zijn steeds op zoek naar gemotiveerde medewerkers. Onze kwaliteiten steunen op wederzijdse
verantwoordelijkheid, architecturale integratie en technische innovaties.
Je profiel:




je bezit een diploma van master in de ingenieurswetenschappen optie architectuur,
elektrotechniek, elektromechanica, energie of werktuigkunde,
of van master in de industriële wetenschappen optie elektrotechniek, elektromechanica of
energie
of gelijkwaardig door ervaring;
je bent vertrouwd met MS-office, AutoCAD en hebt bij voorkeur kennis van Revit.

Je functie:






hp engineers cvba

je werkt in team aan diverse opdrachten, waarbij je verantwoordelijk bent voor jouw projecten
die je beheert in timing, kwaliteit en budget (intern en extern);
jouw team bestaat uit collega ingenieurs, design assistants en CAD operatoren. Er zal steeds
een zeer nauwe samenwerking zijn met de directie en jouw team die taken onder jouw
begeleiding uitvoert;
je voert alle gesprekken van een project met het volledige externe bouwteam, vanaf het
schetsontwerp tot en met de oplevering van de opdracht;
je ontwerpt concepten, schema’s en grondplannen van het sterkstroomgedeelte, de volledige
verlichtingsinstallatie, branddetectie, gestructureerde bekabeling, CCTV, inbraakdetectie,
toegangscontrole, …. ;
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je begeleidt productonderzoek voor de specifieke opdrachten;
je volgt de projecten in uitvoering op door regelmatige werfbezoeken te organiseren samen
het bouwteam van de opdracht.

hp engineers biedt jou:








een competitief loon met extralegale voordelen;
contract voor onbepaalde duur;
opleidingsmogelijkheden;
verantwoordelijkheids- en kennisgroei;
een zeer gevarieerd project portfolio;
een aangename werkomgeving met een jong en enthousiast team;
vlotte bereikbaarheid | F. Rooseveltlaan-Gent | Beverestraat-Oudenaarde.

Interesse in deze vacature, neem contact op met:
Mevr. Melanie Pijpaert | melanie.pijpaert@hpengineers.be | Tel. +32 55 610 236
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