Vandecappelle

als solutionspartner inzake proces- en elektrische engineering, is een gevestigde waarde in
de sectoren van HVAC regelingen, industriële elektriciteit en proces automatisering en levert totaalautomatiseringsoplossingen aan industriële klanten.
Als solutions partner streven wij ernaar onze klanten meer te bieden dan het loutere product. Kennis, ervaring,
kwaliteit en service vormen de pijlers van ons succes. Vandecappelle is actief sinds 1978 en maakt sinds 2018 deel uit
van Sonepar België.
Om onze service en expansie blijvend te ondersteunen, zoeken wij een

Projectingenieur Engineering HVAC
Functieomschrijving:

Als Projectingenieur Engineering HVAC bent u verantwoordelijk voor het verlenen van ondersteuning bij de uitvoering
van projecten binnen projectengineering HVAC. Vanuit technische expertise komt u tot een optimale oplevering van de
projecten.
U bent verantwoordelijk voor het uitwerken van technische oplossingen en implementatieplannen voor projecten
binnen HVAC
U analyseert en bespreekt de noden en problemen van klanten, definieert de wensen van de klanten en geeft advies op
een correcte en klantvriendelijke manier.
U geeft input omtrent technische specificaties
U maakt/stelt volgende documenten op offertes, plannen, tekeningen, werkinstructies,...
U bewaakt de veiligheid en kwaliteit.
U test de installaties aan de vooraf bepaalde eisen.
U ondersteunt onze klanten en collega's met uw technische kennis en inzicht in de markt.
U blijft op de hoogte van de evoluties en ontwikkelingen op vlak van HVAC.

Profiel:
U volgde een hogere technische opleiding Ingenieur Electro Mechanica (Master) - Schoolverlaters zijn welkom.
U communiceert vlot in in het Nederlands, Frans en Engels.
U kan vlot werken met volgende IT systemen: MS office, ERP & E-plan.
U bent een krak in het analyseren en integreren van informatie.
U werkt op een oplossingsgerichte en methodische manier.
U bent samenwerkingsgericht ingesteld dit zowel naar klanten, leveranciers als collega's.
U hebt voeling met oplossingen en producten op het vlak van Home & Building Automation en hebt zin voor innovatie.
U bent flexibel ingesteld en kan goed omgaan met stress.
Aanbod:
Vandecappelle biedt u een competitief salaris in verhouding met uw opleiding en relevante ervaring, aangevuld met
extralegale voordelen. De kans om opleidingen te volgen binnen uw professionele interessesfeer en in functie van uw job.
Solliciteren:

Kandidaten richten hun sollicitatiebrief en CV aan Vandecappelle Wetteren t.a.v. Lies Siau (Lies.Siau@cebeo.be) met
referentie : R321/022011/TCB

