Hallo,
CLBR Consulting is externe HR partner dat werkgevers bijstaat in het rechtstreeks zoeken naar werknemers voor
vaste in dienst name. Wij zijn geen interimkantoor, rekruteringskantoor of detacheringskantoor. Ter ondersteuning
van de werkgevers zoeken wij geschikte kandidaten, voeren wij een open en eerlijk kennismakend gesprek. Indien
de interesse langs beide kanten aanwezig is nemen onze klanten de procedure over. De financiële vergoeding zal
dus nooit een drempel vormen voor onze klanten om met een kandidaat verder te gaan.
In deze post zoek ik een Projectmanager Elektriciteit. Dit voor een groter technisch bedrijf met KMO mentaliteit.
Dit bedrijf verzorgt de verschillende technieken en elektrische benodigdheden in grotere interessante projecten
zoals: scholen, hotels, ziekenhuizen, rusthuizen, stations, bureelgebouwen enz. Wat maakt dit bedrijf een leuke
werkgever hoor ik je denken. Wel... lees gerust even onderstaande punten. Mocht je vragen hebben dan hoor ik het
graag!
Ben jij een Projectmanager die graag het operationeel gedeelte overziet en coördineert?
Een aantal dagdagelijkse taken:
•
•
•
•
•

Als Projectleider ben je verantwoordelijk voor verschillende projecten doorheen Vlaanderen van A-Z.
Je zorgt dat jouw projectingenieur, tekenaar & werfleider als een goed draaiend team werken zodat alle
puzzelstukken steeds netjes in elkaar passen.
Door middel van vergaderingen zorg je dat er transparante communicatie is tussen jou en de klanten.
Opleveren van projecten hoort bij jouw eindverantwoordelijkheid
Als project manager ben je ook de leidinggevende die instaat voor het monitoren en coachen van jouw
team.

Wie ben jij?
•
•
•
•

Je beschikt over voldoende kennis van elektriciteit en technische installaties dat nodig is voor zulke
projecten.
Het managen van zulke projecten heb je al in de vingers
Werken in een veilig gezonde organisatie met weinig hiërarchie spreekt jou aan.
Een team coachen is jouw tweede natuur.

Waarom werken voor dit bedrijf?
•
•
•
•
•
•
•

Meteen vast contract onbepaalde duur zonder tussenkomst van derden.
Bespreekbaar bruto maandloon
Extralegale voordelen: Eindejaarspremie, maaltijdcheques, bedrijfswagen volgens bepaalde budgetten,
tankkaart, laptop, smartphone + abonnement, hospitalisatieverzekering DKV voor uzelf en familieleden
zonder eigen tussenkomst, mooie groepsverzekering , onkostenvergoeding.
Werkuren: +/- 8u - +/- 16u30
Mogelijkheid tot thuiswerk!
Je werkt rechtstreeks voor de directeur van deze afdeling binnen heel de groep. Dit wil zeggen dat er korte
communicatielijnen zijn en beslissingen zeer efficiënt genomen kunnen worden door onze
projectmanagers.
Vakantiedagen, ADV dagen + extra vrije dagen kunnen vrij genomen worden mits bespreking met collega’s.
Geen collectieve sluiting!

Heb je interesse voor deze fijne functie? Stuur je CV dan naar info@clbrconsulting.com of stuur me een whatsappje.
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