PROJECT MANAGER ELECTRO
VMA SINT-MARTENS-LATEM
Projecten leiden is jouw tweede natuur. Elektrotechniek jouw passie. Jouw team
kan op je rekenen!
Je neemt je verantwoordelijkheid op en durft ook te delegeren. Je draagt positief
leiderschap en de veiligheid van medewerkers hoog in het vaandel. Boeiende
elektrotechnische totaalprojecten van A tot Z tot een goed einde brengen is
bovendien een kolfje naar jouw hand.
Ongetwijfeld vind jij jouw drive als Project Manager Electro bij VMA!

JOUW PLEK BIJ VMA
Als Project Manager Electro sta je aan het hoofd van elektrische
installatieprojecten van onze business unit Building Technologies Electro. Voor
collega’s, leveranciers en klanten ben jij het aanspreekpunt voor deze projecten.
Op het vlak van sterkstroom-zwakstroomtechnieken en systeemintegraties is VMA
een referentie. We helpen onze klanten ook bij geïntegreerde gebouwensystemen
die verschillende elektrotechnieken combineren. Denk aan verlichting,
branddetectie, toegangscontrole …
Je zet met je team perfecte resultaten neer in uiteenlopende sectoren. Van
kantoorgebouwen over zorginstellingen tot voetbalstadia. Kortom, geen twee
werkdagen zijn dezelfde!

DIT TAKENPAKKET GEEFT JOU ENERGIE
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Je waakt als een havik over de elektrotechnische projecten die we je
toevertrouwen. Zowel op het vlak van de uitvoering als op het budgettaire
vlak.
Je stelt efficiënte projectteams samen en stuurt ze aan. Met jou aan het
roer werken eigen medewerkers en onderaannemers vlot samen.
Op projectmeetings vertel je elk teamlid precies wat van haar/hem
verwacht wordt. Planningen en afspraken worden onder jouw hoede stipt
nageleefd.
In nauwe samenwerking met je collega-ingenieurs zorg je voor het
technische tekenwerk. Ook om hier en daar aan te passen draai je je hand
niet om.
Leading by example is jouw motto op het gebied van veiligheid op de werf.
Jij garandeert een veilige uitvoering van elk project en een veilige
werkomgeving voor je team.
Tijdens werfvergaderingen ga je geen uitdaging uit de weg. Jij bent de lijm
die alle betrokkenen samenhoudt en zorgt voor heldere communicatie.
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Je analyseert en vergelijkt nauwkeurig het lastenboek en het dossier van je
projecten.
Je zorgt voor het nodige materiaal op de werf en plaatst tijdig je
bestellingen. In overleg met de dienst Aankoop onderhandel je met
leveranciers en onderaannemers.

HIERMEE LAAT VMA JOUW MOTOR DRAAIEN
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Elektrotechniek en projectmanagement zijn twee van jouw passies.
Je hebt minstens 5 jaar werkervaring in de realisatie van projecten. Die
helpt je om vooruit te denken en snel de juiste knopen door te hakken.
Je bent master of bachelor in een relevante richting (elektromechanica,
elektriciteit, energietechnologie, …), met een duidelijke voorkeur voor
elektriciteit.
Je kan 100 % zelfstandig de teugels van een project in handen houden.
Je bezit een natuurlijk talent voor organisatie en bent hands-on.
Je communiceert duidelijk en bekijkt een probleem vanuit verschillende
hoeken.
Je bent een geboren people manager: met het oog op het eindresultaat
weet je jouw mensen als geen ander te motiveren.
Je kan goed overweg met het MS Office-pakket.
Je bent Nederlandstalig en spreekt ook vlot Frans.

OVERTUIGD? CONTACTEER ONS!
CONTACT Nathalie Guion, HR Officer
MAIL nathalieguion@vma-nizet.be
WHATSAPP +32 497 46 35 88
TELEFOON +32 10 486 230
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