
Voor regio Vlaanderen zoeken we een: 

 Projectingenieur 

 

 

Klasse (8) speler gezocht: 

Werken bij Artes Group, da’s werken bij de kampioen van de bouw. Dat komt dankzij een 

sterk team met verschillende talenten, die perfect op elkaar zijn ingespeeld.  

Artes is een grote onderneming met een familiaal karakter. Collega’s zijn meer dan 

gewoon collega’s, het zijn vrienden. We werken samen aan de grootste en uitdagendste 

werven van ons land. We zijn een sterke speler op alle terreinen: burgerlijke bouwkunde, 

waterbouw, petrochemie, technieken, prefab, gebouwen en restauratie. 

Locatie: afhankelijk van jouw woonplaats 

 

Jouw speelveld: 

Als startende projectingenieur benader je de praktische organisatie en de 

totaaluitvoering van jouw werf. Dit zowel op technisch als financieel-administratief vlak. 

Je houdt hierbij de verschillende etappes – de planning, kwaliteit en budget -  

nauwgezet in de gaten.  

Daarnaast sta je in voor de aansturing van zowel onze eigen arbeiders als deze van onze 

onderaannemers.  

Je verzekert het correct afhandelen van de projectadministratie zoals prijsaanvragen, 

vorderingsstaten van de uitgevoerde werken, goedkeuringen uitvoeringsdetails, etc. 

Tot slot streef je samen met de stakeholders – het bouwteam, de leveranciers en 

onderaannemers – naar een vlotte samenwerking.  

Jouw toolbox: 

• Je bent een industrieel of burgerlijk ingenieur bouwkunde met ondernemende mindset; 

• Je bent vastbesloten om prachtige projecten aan je palmares toe te voegen; 

• Je bent een doorzetter die steeds de eindmeet voor ogen heeft; 

• Je bent een commercieel en communicatief toonbeeld. 

Onze bouwstenen: 

 

 
 

 
 

 

WERKEN BIJ DE ARTES BOUWPLOEG IS  

zin hebben om je samen met je team te SMIJTEN – belanden in een omgeving waar 

VAKMANSCHAP, PASSIE en UNIEKE projecten centraal staan – PLEZIER maken op het 

werk – blijven groeien naast de beste MENTOR 

 



• Op je eerste werkdag krijg je een mentor toegewezen die je het reilen en zeilen van 
Artes met veel plezier toelicht. We dompelen je ook meteen onder in een op maat 
gemaakt opleidingstraject (Artes Academy); 

• Je kan niet altijd een thuismatch spelen, maar Artes houdt steeds rekening met jouw 
regio zodat je geen uren verzeild raakt in de files; 

• We hebben niet enkel een winterstop, maar ook een zomerstop vastgelegd volgens het 
collectief bouwverlof (32 vakantiedagen). Aangevuld met een aantrekkelijke verloning.  

Werk jij graag op alle terreinen? 
Laat het ons weten en solliciteer via www.artesgroup.be/werken-bij 

 


