Onze opdrachtgever, Technigroup in Herentals (Antwerpen) is gespecialiseerd in industriële koeltechniek, HVAC voor de industrie, EX-installaties,
koudetechniek en koelmachines op maat.
Met hun bedrijfszekere concepten inzake industriële koeltechniek en koudetechniek, vaktechnisch onderhoud en snelle service, maakt deze gevestigde
KMO met zo’n 110 wn het verschil bij internationale en lokale bedrijven in o.a. de voedingsindustrie, de (petro)chemie, de kunststofwereld, drukkerijen, de
nucleaire sector, de metaalnijverheid en de wereld van de micro-elektronica en IT.
De 4 basiswaarden van Technigroup zijn: enthousiaste mensen, boeiende techniek, tevreden klanten en eerlijk rendement. Al sinds het ontstaan in 1973
worden deze waarden weerspiegeld in hoe ze iedere dag te werk gaan. Technigroup staat voor innovatieve oplossingen en houdt zijn medewerkers up-todate in hun eigen opleidings- en trainingscentrum.
Voor de aansturing van de afdeling Projecten, kijken wij uit naar een ervaren people manager met sterke projectmanagement skills voor de functie van:

Divisie Manager Projectenafdeling
Industriële koel- en koudetechniek

Functie:

Profiel:

Samen met de projectmanagers en projectleiders ben je verantwoordelijk
voor het projectmanagement van alle projecten voor de industrie. Je
ontwikkelt strategieën om de doelen en groeiambities van de organisatie te
bereiken. Je beheert de scope, de planning, de kosten en de resources.
Concrete verantwoordelijkheden zijn:
• Aansturing en coaching van de projectenafdeling (35 WN)
• Faciliteren van persoonlijke ontwikkeling van je teamleden en
verdere groei van de afdeling
• Opstellen en opvolgen van de projectbudgetten en financiële
status, nacalculatie, controle op facturatie, bewaken van
rendement
• Bewaken van bezetting, inschakelen onderaannemers, resources
toewijzen
• Bestellingen controleren en goedkeuren
• Waken over de kwaliteit van uitgevoerde werken in veilige
omstandigheden
• Problem solving in overleg met je team
• Rapporterend aan operationeel en general manager, lid van
managementteam

Interesse?

• Resultaatgericht manager met min. 5 jaar ervaring in
een soortgelijke projectorganisatie van (HVAC en
koeling-) projecten binnen de industrie.
• Master opleiding met technische oriëntatie of
gelijkwaardig door ervaring in de sector.
• Sterke projectmanagement skills zijn een must, PMP
certificatie is welkom
• Coachende people manager met ervaring in decentrale
aansturing
• Getuigen van degelijke ervaring in een performant
financieel beheer, inzicht en capaciteit om verdere
groei te faciliteren
• Goed procesmatig & analytisch inzicht,
probleemoplossend vermogen en besluitvaardigheid
• Uitgesproken klant- en samenwerkingsgericht
• Ervaring met ERP systemen en voortrekker van
digitalisatie
• Naast Nederlands, goede beheersing van Engels

Aanbod:
Reageer dan bij onze selectiepartner: Ilse Pierloot
bij Search & Selection via
i.pierloot@searchselection.com. Bij vragen kan u
terecht op 0495/33.15.14.
Je kan ook online solliciteren via
www.searchselection.com door te reageren op de
vacature met referentie: 14104.

• Een job in een groeiend en dynamisch bedrijf met een
familiaal karakter.
• Een competitief salarispakket met bedrijfswagen en
extralegale voordelen.
• Hybride werken op kantoor en van thuis uit met
sporadische verplaatsingen op locatie, omringd door
een enthousiaste groep collega’s.

