Bedelec BVBA
Kruishoek 24
8710 Ooigem
BE 0433.522.593

Tel. +32 56 67 10 50
Fax +32 56 66 57 24

Bedelec, sinds kort onderdeel van de Lysair Group, in Ooigem is een gerenommeerd bedrijf
dat zich specialiseert in bedrijfsautomatisatie. Sinds 1988 bieden wij innovatieve oplossingen
aan voor de industrie. Onze activiteiten zijn opgedeeld in 3 domeinen: elektrotechniek,
automatisatie en aandrijftechniek. We zijn actief in diverse domeinen van de industrie: staal,
bouw, textiel, voeding, houtbewerking, enz..

Momenteel zijn wij op zoek naar een:

PROJECTMANAGER
TAKENPAKKET
Als projectleider krijg je de verantwoordelijkheid over de technische uitwerking, opvolging
en opstart van de uit te voeren projecten.
•
•
•
•
•

Je hebt de verantwoordelijkheid over verschillende projecten van offerte tot
oplevering.
Je treft de nodige voorbereidingen en stuurt werfploegen aan.
Je zorgt ervoor dat het nodige materiaal aanwezig is op de werf.
Je test de installaties.
Je bent verantwoordelijk voor een volledig dossier voor de klant bij oplevering.

PROFIELOMSCHRIJVING
•

Je bent:
o Technisch sterk
o Sterk in het aansturen en motiveren van mensen
o Niet bang om zelf eens de handen uit de mouwen te steken
o Collegiaal en flexibel
o Stipt en nauwkeurig

•

Je hebt:
o Een bachelor of master diploma
o Een verzorgd voorkomen
o Inzicht in diverse IT-applicaties zoals MS Office
o Ervaring, maar dat is geen must
o Een VCA-attest of bent bereid deze te halen
o Een goede kennis van het Nederlands en een basis kennis van het Frans en
Engels
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AANBOD
•
•
•

Correcte & goede verloning.
Doorgroeimogelijkheden
Flexibele werktijden, open-minded bedrijf

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