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De Lysair Group (www.lysair.com) in Sint-Baafs-Vijve, is een gerenommeerd bedrijf
dat technische installaties ontwikkelt en vervaardigt die bestemd zijn voor het milieu‐
& veiligheidsbehoud, zoals industriële ontstoffingssystemen, pneumatisch transport,
rookgaswassing en koeltorens.
Momenteel zijn wij op zoek naar een:

PROJECT MANAGER
TAKENPAKKET
Als Project Manager krijg je de verantwoordelijkheid over de technische uitwerking,
opvolging en opstart van de uit te voeren projecten.
•
•
•
•
•

Samen met een team van project ingenieurs en tekenaars hou je rekening met
de projectbudgetten en volg je dit systematisch op.
Je zorgt ook voor de opmetingen bij de klant, maakt de lay-out van de
tekeningen op en stuurt het team van tekenaars aan.
Je houdt de planning goed in het oog.
In overleg met je team zorg je ervoor dat de werkzaamheden op een efficiënte
wijze (personeelsbezetting, veiligheid, logistiek, …) tot een goed einde worden
gebracht.
Je onderhoudt eveneens contacten met de opdrachtgevers en klanten.

PROFIELOMSCHRIJVING
•
•
•
•
•
•

Je genoot een hogere opleiding en je hebt kennis OF grote interesse in
elektromechanica, mechanica en luchttechniek.
Je hebt ervaring in tekenwerk in Inventor en Autocad of je wil dit op korte
termijn aanleren.
Enkele jaren ervaring zijn zeker een pluspunt, maar schoolverlaters zijn zeker
welkom.
Je weet project op een autonome manier te coördineren binnen de
vooropgestelde budgetten en deadlines.
Je bent hartelijk, open, gedreven en betrouwbaar. Je beschikt over een groot
analytisch vermogen en streeft constant naar de hoogste kwaliteit.
Taalvaardigheid in Nederlands, Frans en Engels is tevens een pluspunt.
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AANBOD
•
•
•

Een vaste job met ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid binnen een
financieel gezond en stabiel bedrijf.
Aantrekkelijke en motiverende arbeidsvoorwaarden aangevuld met extralegale
voordelen.
Elke dag opnieuw een pak uitdaging en heel wat gemotiveerde collega’s.

Interesse in deze vacature? Zend dan uw cv en/of motivatiebrief naar Faye
Parmentier: fpa@lysair.com. Jouw kandidatuur wordt steeds uiterst
confidentieel behandeld.

