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Ben jij in het bezit van een diploma Industrieel Ingenieur Mechanica of Elektromechanica? Ben je
altijd al geïnteresseerd geweest door HVAC en technische installaties? Heb je reeds ervaring met
het beheer van volledige projecten? Aarzel dan niet en word deel van ons consultancy-team in
HVAC.

Onze unit Bouw & Infrastructuur is op zoek naar meerdere Werfleider bouw voor verschillende
regio's in Vlaanderen, o.a. Antwerpen, Gent, Brugge, Brussel, Hasselt en Geel.

De taken en verantwoordelijkheden

Als HVAC Engineer ben je verantwoordelijk voor het volledig beheer van de technieken binnen een
project. Zo sta je in voor: 

het uitwerken van oplossingen in richting natte (HVAC – sanitair).
het advies, ontwerp en opvolging van alle technieken.
de analyse van de eisen van de klant en het uitwerken van het concept in detail tot een
aanbestedingsdossier, inclusief meetstaat en berekeningen.
het geven van de nodige instructies aan een team van CAD-designers voor de verdere
uitwerking van het project.

Je zal binnen het Projectteam nauw samenwerken en in contact komen met opdrachtgevers,
gespecialiseerde Ingenieurs, technici, Architecten en aannemers. Je takenpakket kan zich
eveneens uitbreiden tot werfopvolging en het verlenen van advies aan de Werfleiding.

De profielkenmerken

Voor de functie als HVAC Engineer heb je:

minstens een bachelor diploma Elektromechanica met specialisatie in Klimatisatie, of bent
gelijkwaardig door ervaring.
bij voorkeur al enige werfervaring (installatie en/of engineering).
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een grondige kennis van het Nederlands en Engels.

Je kan zelfstandig technische installaties ontwerpen. Aangezien je zowel met klanten als met
installateurs in contact komt, ben je sociaal aangelegd. Je kan functioneren in een ontwerpteam
bestaande uit ingenieurs en CAD-tekenaars. Je bent bereid naar werven te gaan (15 à 20% van de
tijd).

De organisatie

Regis Consult is als specialist in vaste en tijdelijke jobs binnen de technische sector je
aangewezen partij om mee samen te werken. We trachten als partner voor jou de geschikte job te
vinden in lijn met je job- en salarisverwachtingen. Bovendien zijn onze kantoren in Antwerpen en
Gent goed bereikbaar en staat de deur steeds open voor een goed gesprek.

Voor deze functie kom je als projectmedewerker vast in dienst bij Regis Consult. Je kan rekenen
op een correcte opvolging door je eigen consultant die je zal begeleiden tijdens je loopbaan en
waarbij je terecht kan voor vragen of opmerkingen. Wanneer je projectbaan ten einde loopt,
zoeken we in samenspraak met jou naar een nieuwe uitdaging.

Wij vinden arbeidsvreugde even belangrijk als verloning, daarom nodigen wij je op regelmatige
basis uit op een van onze evenementen. Zo kom je in contact met gelijkgestemden uit de sector en
blijft de balans tussen werk en privé in evenwicht.

Het aanbod

Wij bieden je:

een boeiende werkgever met een open, no-nonsense aanpak in volle expansie en
toekomstmogelijkheden.
een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen.
een afwisselende functie met ruimte voor initiatief.
de mogelijkheid om deel uit te maken van een consultantteam met technische expertise en
waarmee je regelmatig in contact komt.
interessante projecten in lijn met je job- en salarisverwachtingen.

Interesse in deze job?

Neem contact op met:
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Glenn Vermaeren

Senior Recruitment Consultant
glenn@regisconsult.be
+32 3 355 33 60
https://be.linkedin.com/in/glennvermaeren/nl

mailto:glenn@regisconsult.be
tel:+32%203%20355%2033%2060
https://be.linkedin.com/in/glennvermaeren/nl

