Puur HR – Project Manager

Functieomschrijving vacature 'Project Manager'
Voor de vacature van Project Manager bij PA Solutions ben je de brug tussen
onze engineers en onze klant. Met behulp van jouw team en ondersteuning van
het management, ben jij verantwoordelijk voor alles omtrent uitvoering, kwaliteit
en het verder onderhouden van een goede klantrelatie. Verder zoek jij als Project
Manager mee naar oplossingen en ben jij verantwoordelijk voor de inzet en
opvolging van jouw team binnen het departement.
Een greep uit het takenpakket van onze Project Manager:
Je krijgt verantwoordelijkheid over offertes, inclusief de noodzakelijke
risicoanalyses en volgt jouw projecten op tot en met de uitvoeringsfase
Je geeft actieve ondersteuning aan de andere Lead engineers / project
managers
Je verzorgt de resourceplanning van jouw team in samenspraak met jouw
manager
Je staat het management bij in het bepalen van coaching trajecten,
doelstellingen en training van jouw toegewezen team van engineers
Als Project Manager krijgt de mogelijkheid om een klein team van junior
engineers te begeleiden binnen instrumentatie en automation
disciplines

Profiel
Hard skills
Voor de vacature ‘Project Manager’ heb jij minstens 5 jaar werkervaring
achter de rug als automation engineer
Je bent in het bezit van een hoger diploma in een technische richting
Je hebt al een eerste ervaring als Project Manager / Lead engineer op
volgende gebieden:
Concept/Feasibility engineering
Basic engineering
Detail engineering
Lead engineer/ project manager voor projecten kleiner dan 2000 I/O’s
Als Project Manager heb je ook kennis van volgende onderdelen:
Electrical (LV)
Functional safety (SIL, ATEX, Machineveiligheid)

Automation hardware (DCS, PLC, ESD-PLC) met nadruk op DCSprogrammeerkennis met Siemens Simatic PCS 7
Automation software (Logics, Automation concepts, functional
specifications)
CAE software (Eplan, AutoCad, Smartplant)
Instrumentatie (datasheets, P&ID’s, RFQ’s)
Project (TIC’s, Basis of Design, progress reports)
Soft skills
Naast Project Manager ben je ook een echte people manager: het
aansturen/motiveren van junior medewerkers zit in jouw bloed (volgens ‘lead
by example’ stijl)
Je beschikt over goede interne en externe communicatievaardigheden
Je bent stressbestendig en bent bereid de extra mile te gaan indien
noodzakelijk
Je bent loyaal en denkt in het kader van het welzijn van ons bedrijf en jouw
medewerkers
Als Project Manager ben je zowel resultaat- als mensgericht
Verder schrikt het voeren van functioneringsgesprekken jou niet af

Aanbod
Je komt terecht in een brede, afwisselende functie als Project Manager
met veel verantwoordelijkheid in een internationaal groeibedrijf
Je ontvangt een competitief salaris, aangevuld met heel wat extralegale
voordelen zoals: een bedrijfswagen, tankkaart, groeps- en
hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, …
Een voltijdse uitdagende job in een dynamisch en collegiaal team
Een gezonde work-life-balance omwille van onze flexibele werkuren
Vlakke organisatiestructuur met korte communicatielijnen
De mogelijkheid om zowel remote te werken, onsite bij jouw klant en/of
vanuit onze kantoren
Als Project Manager krijg je uiteraard meteen een vast contract of je kan
factureren indien je freelancer bent
Interesse?
Solliciteer snel voor onze vacature ‘Project Manager’ via LinkedIn of stuur ons
jouw CV met eventueel een korte motivatie naar lauren.uyttendaele@pa-ats.com.
We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Tot dan!
http://www.puurhr.be

