SPIE België is een dochteronderneming van de SPIE Group.
Wereldwijd bestaat ons team uit 38.000 medewerkers. Elke dag opnieuw bieden we
onze klanten service en echte vakkennis op het gebied van elektrotechniek,
mechanica, klimaatbeheersing, energie, communicatienetwerken en infrastructuren.
Tevean maakt sinds december 2016 onderdeel uit van SPIE België en is
gespecialiseerd in het engineeren, realiseren en onderhouden van elektrische
systemen, alsook protectie – branddetectie – en gebouwbeheerssystemen.
Dit vanuit de vestiging te Zelzate.
Teveans klanten zijn actief in de utiliteitsbouw, de gezondheidszorg en de industrie.
Een prestatie die er niet zomaar komt …
Dit wordt momenteel mogelijk gemaakt door de vakkennis van een 55-tal
medewerkers. Om onze groei te ondersteunen zoeken wij echter een nieuwe collega:

Projectverantwoordelijke
Functiebeschrijving
* Als projectverantwoordelijke organiseert en coördineert u de werkzaamheden bij
onze verschillende klanten die zich situeren in de regio Vlaanderen.
* U bent de link tussen bedrijf en klant en bouwt een lange termijn vertrouwensrelatie
uit met uw klanten.
* U bent verantwoordelijk voor het project van A tot Z ( analyse van de vraag tot
oplevering )
* Uw technische kennis, organisatorisch talent, inzicht in contractbeheer en
leidinggevende capaciteiten dragen bij tot een vlot verloop van de projecten.
* U houdt rekening met de begroting, kwaliteitseisen en oplevertermijnen.
Profiel
* U beschikt over een bachelor of master in een technische richting, bij voorkeur
elektriciteit of elektromechanica.

* Dit aangevuld met een aantal jaren relevante ervaring in de sector.
* U bent bij voorkeur vertrouwd met de wet op openbare aanbestedingen.
* U beschikt over een grondige kennis elektriciteit, middenspanning, beveiliging (
brand/inbraak ), KNX …
* U bent een teamplayer en u kunt medewerkers op een positieve manier motiveren.
Aanbod
Ieder van ons heeft zijn capaciteiten. Een grote troef is dan ook dat we inspelen op
de ontwikkeling van onze medewerkers. Techniek evolueert voortdurend en daarom
besteden we grote aandacht aan bijscholingen en doorgroeimogelijkheden.
Bovendien staan we garant voor een job met afwisseling, professionele uitrusting en
materiaal, een correcte verloning, én een toffe werksfeer.
Interesse
Neem contact op met onze HR afdeling – Wim Vande Vyver –
wim.vandevyver@tevean.be – 09.342.27.82

