Bouwkundig
projectleider
D&V engineering (Roeselare) is een multidisciplinair
ingenieurs- en adviesbureau en beschikt over een ruime
ervaring en deskundigheid in de verschillende domeinen
van de bouwkunde en de projectontwikkeling van vastgoed.
Bouw- en veiligheidscoördinatie en quality en quantity survey
behoren tot de kernactiviteiten van D&V engineering. Onze
klanten bevinden zich in de overheidssector, de financiële, de
commerciële en de industriële sector. Projectontwikkelaars en
bouwpromotoren vertegenwoordigen eveneens een belangrijk aandeel in ons klantenbestand. D&V engineering heeft de
ambitie om op korte termijn verder te evolueren naar een van
de belangrijkste spelers op het vlak van projectmanagement
in de bouw- en vastgoedwereld in Vlaanderen, Brussel en
Noord-Frankrijk. Om deze groei te ondersteunen zijn wij
op zoek naar een uitstekend (m/v)

Functieprofiel:
• ir.-arch, architect of industrieel ingenieur bouwkunde met 5 jaar relevante ervaring • goed logisch en analytisch
denkvermogen • effectief managerprofiel met een goede commerciële feeling • in bezit van een attest veiligheidscoördinator niveau A1 of bereid een opleiding te volgen is een pluspunt.
Functievoordelen:
D&V engineering voorziet een zeer competitief salarispakket met bedrijfswagen, een grote mate van werkautonomie, een goede werksfeer en jobstabiliteit binnen een gerenommeerd bureau. We zijn gevestigd aan de E403,
afrit Roeselare. Daarenboven mag u rekenen op alle nodige tools en opleidingen om te slagen in de opdracht.
Hebt u interesse voor deze schitterende aanbieding?
Aarzel dan niet en mail, schrijf of fax ons op onderstaand adres, met volledig cv en vermelding van de specifieke
functietitel. Contactpersoon: dhr. Antoon Bulcke. We behandelen uw kandidatuur zeer vertrouwelijk. Indien u aan
het gevraagde profiel beantwoordt, zal u uiterlijk 10 dagen na uw schrijven uitgenodigd worden
voor een persoonlijk onderhoud.
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Erkend wervings- en selectiebureau VG. 60/B - Lid van Federgon

Functie-inhoud:
U bent verantwoordelijk voor • de supervisie op de uitvoering en de oplevering • leiden van werfvergaderingen
• overleg met klanten-kopers • kwaliteits- en kostenbewaking • planning • controle vorderingstaten.
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