Puur HR – Project Engineer

Op zoek naar een Project Engineer
Werken bij Synergo in Lochristi als project engineer betekent uitdaging en
afwisseling.
Werp jouw frisse blik op elk nieuw vraagstuk. Bekijk bij rendementsverbeteringen
naar oplossingen voor de klant en ons milieu.
Strijd mee om samen voedsel, water en energieverspilling terug te dringen door
slimme oplossingen uit te werken als project engineer.
Klaar om te sparren met onze klanten? Ben je graag kritisch omdat
alleen het beste resultaat goed genoeg is?
Maak dan kennis met de vacature als project engineer bij Synergo:
Je bedenkt en werk concepten en ontwerpen uit om nieuwe en/of
geoptimaliseerde productie- en procesinstallaties te ontwikkelen. De eisen
en wensen van de opdrachtgever op operationeel, onderhoudstechnisch en
bedrijfseconomisch gebied plaats je voorop.
Als project engineer maak en documenteer je berekeningen. Perfect om de
technische en financiële haalbaarheid van de uitgewerkte ontwerpen van
productie- en procesinstallaties in kaart te brengen.
Je werkt ontwerpen uit op procesgebied (blokschema’s, PFD’s, P&ID’s,
vlekkenplannen, lay-outs, specificaties en functionele beschrijvingen, enz.)
maar ook vakgebied overstijgend (industriële automatisering, bouwkundig
en werktuigbouwkundig).
Je staat in voor het aanvragen, beoordelen en vergelijken van offertes.
Je bewaakt de voortgang en kwaliteit van de te realiseren proces- en
productie-installaties tijdens de uitvoeringsfase van projecten.

Wat wordt er van jou verwacht?
Dan maken wij graag kennis met jou:
Je bent geknipt voor de job. Dat bewijs je met een diploma van een hogere
technische opleiding en jouw ondernemende spirit!
Een eerste ervaring als project engineer zien we graag op jouw cv staan.
Jouw uitgesproken interesse in de technische- en kwaliteitsaspecten van de
voedingsindustrie is een absolute troef.
Overleggen, overtuigen, informeren, bijsturen,… vlot communiceren is
volledig jouw ding.
Door jouw sterke betrokkenheid wil je als geen ander jouw klanten de beste
technische oplossingen aanbieden.

Moeilijke opdrachten zie je als uitdagingen en leermomenten.
Je houdt ervan om zelfstandig te werken en zelf jouw planning in handen te
nemen.
Je bent flexibel ingesteld; soms werk je van thuis uit, andere keren bij jouw
klanten of vanuit onze flexibele werkplek in Lochristi.
Je spreekt Nederlands en Engels, andere talen zijn mooi meegenomen.

Wat bieden wij jou aan in de functie als project
engineer?
Welkom bij Synergo!
Bij een onderneming in volle groei met een diverse klantenbasis in België en
Nederland.
Bij een zelfstandige werkomgeving met wederzijdse flexibiliteit, open
communicatie en 100% vertrouwen om jouw eigen planning in handen te
nemen.
Bij een een inspirerende werkomgeving waar je je allesbehalve een nummer
voelt! De leuke sfeer met gezellige drinks en uitstapjes krijg je er zomaar bij.
Met focus op permanente vorming en specialisatie via onze sterke interne en
externe opleidingen. We vinden het belangrijk dat onze mensen zich verder
kunnen ontwikkelen, specialiseren, of juist hun kennis kunnen laten
verbreden.
In ruil voor je ervaring en inzet mag je rekenen op een mooi
verloningspakket voor deze fulltime functie (40H) met daar bovenop een
pakket aan extralegale voordelen mét bedrijfswagen.
http://www.puurhr.be

