Always a Joule ahead

PROJECTINGENIEUR ELEKTRICITEIT
Wenst u deel uit te maken van een ervaren en dynamisch ingenieursbureau dat actief is in de wereld
van technische installaties en energietechnieken voor handeldrijvende en industriële bedrijven en
daarenboven een gestage groei kent, dan zal deze vacature u zeker interesseren.
Uw takenpakket
Voor uitdagende projecten staat u als projectingenieur aan de wieg van het ontwerp van engineering
oplossingen. Het gaat hierbij niet alleen over gebouwentechnieken zoals verwarming, koeling,
ventilatie, verlichting en sanitair maar tevens ook nutsvoorzieningen zoals perslucht, industriële
warmte en koude, sprinkler, luchtbevochtiging, vacuüm, etc.
Dit kan concreet betekenen:
Innovatieve energietechnieken verkennen en toepassen
Ontwerpen en dimensioneren van elektrische installaties voor de meest uiteenlopende en
uitdagende projecten
Zoeken naar oplossingen en uitvoeren van berekeningen aan de hand van bestaande
rekenprogramma's
Samen met collega ingenieurs en CAD-medewerkers concepten uitwerken, met maximale
aandacht voor duurzaam bouwen en rationeel energiegebruik
Opmaken bestekken en projecten begeleiden
Technisch opvolgen van de uitvoering al dan niet op de werf
Uw profiel
Uw diploma van ingenieur of bachelor in elektriciteit of een gelijkwaardige ervaring toont aan
dat u deze job waard bent
Goesting om elke dag bij te leren en samen met uw collega's grenzen te verleggen
Duurzaam denken en doen zit in uw genen.
Ons aanbod
Begeleiding van een projectcoach én een peter / meter
Alle technische kennis en tijd die u nodig heeft om u als expert en mens bij ons te ontplooien
Familiale sfeer waar openheid, out-of-the-box denken en een constructieve samenwerking
véél belangrijker is dan strikte hiërarchie
Verloning op maat inclusief diverse extralegale voordelen, die aansluit bij uw kennis, ervaring
en competenties
Hoe solliciteren
Opsturen van motivatiebrief en curriculum vitae naar jobs@industrium.be
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Korte voorstelling INDUSTRIUM
Engineering design | Feasibility studies | Energy audits
INDUSTRIUM is een ingenieursbedrijf gespecialiseerd in technische uitdagingen en is dé
partner voor handeldrijvende en industriële bedrijven in o.a. volgende domeinen:
Adviseren, bestuderen en ontwerpen van technische installaties en uitrustingen voor
industriegebouwen en gebouwen van handeldrijvende bedrijven
Analyseren en optimaliseren van de energie-efficiëntie van energie-intensieve
installaties zoals nutsvoorzieningen en industriële processen
Uitvoeren van energieaudits in grote ondernemingen, uitwerken van energiestudies
en energieplannen voor energie-intensieve bedrijven
Assistentie leveren aan industriële bedrijven als externe energie-coördinator
Opzetten van meetcampagnes van thermodynamische parameters aan de hand van
eigen professionele meetapparatuur ter ondersteuning van efficiëntieberekeningen
INDUSTRIUM is een zusteronderneming van INGENIUM, waarbij op alle vlakken de krachten
gebundeld worden, met als doel de handeldrijvende en industriële eindklanten nog beter te
kunnen bedienen. Uitwisseling van medewerkers, kennis, technologie en methodologie
moeten zowel INDUSTRIUM als INGENIUM in staat stellen om hun dienstenaanbod kwalitatief
verder uit te bouwen.
Voor meer informatie, bezoek onze website www.industrium.be.
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