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VOLG ONS OP

AKKA BELGIUM

Project Engineer – Vlaanderen

JOBOMSCHRIJVING

Als project ingenieur bij AKKA Benelux 
werk je mee aan veelzijdige projecten in 
verschillende sectoren.

• Op basis van je opleiding en expertise 
(of eerste ervaring) ben je 
verantwoordelijk voor één of 
meerdere onderdelen van projecten 
bij onze klanten: design, analyse, 
commissioning of onderhoud van 
installaties, optimalisatie van 
processen, projectopvolging, project 
management enz.

• Je bent het aanspreekpunt van onze 
klanten voor technische vragen 
binnen jouw domein en je biedt 
technische oplossingen aan waar 
nodig.

• Je bouwt een netwerk op in de 
engineering wereld en volgt 
nauwgezet de nieuwe trends en 
marktontwikkelingen.

• In het kader van de ontwikkeling van 
AKKA Benelux, werk je mee aan 
interne projecten, technische 
presentaties en opleidingen.

JOUW PROFIEL

• Je behaalde een diploma 
Industrieel, Burgerlijk of Bio-
Ingenieur en hebt bij voorkeur al 
een eerste ervaring in een 
industriële omgeving.

• Je bent klant- en resultaat gericht, 
pro actief, autonoom en past je 
snel aan in een dynamische 
omgeving.

• Je hebt een zeer goede kennis van 
het Nederlands en het Engels. Een 
praktische kennis van Frans is een 
pluspunt.

• Je bent flexibel ingesteld en bereid 
tot 1u woon- en werkverkeer (files 
inclusief).

• Opzegperiode is niet van belang.
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+ 30 JAAR
ervaring in Belgiës

grootste industrieën

• Verantwoordelijk zijn voor diverse

transversale projecten

• Ondersteund worden in je carrière door je

AKKA Manager

• Controle hebben over je trainingsplan en

persoonlijke en professionele ontwikkeling

• Lid zijn van een dynamische en

samenwerkende gemeenschap van

ingenieurs

• Genieten van een permanent contract

• Genieten van een competitief salaris pakket

met verschillende extralegale voordelen

ALS AKKA CONSULTANT...

Zal je:

Onze sterke engineering expertise

beschikbaar stellen aan onze klanten

dankzij onze talenten in: Engineering,

Productie, Kwaliteit, Aankoop &

Logistiek, Supply Chain en Project

Management.

Onze Doelstelling


