Design Engineer HVAC

Boydens Engineering is een sterk groeiend bedrijf met meer dan 50 jaar ervaring in het streven naar
energie-efficiënte gebouwen met de hoogste bouwstandaarden & comfortniveaus voor zijn
gebruikers. Momenteel hebben we 120 werknemers die werken vanuit onze kantoren te België,
Luxemburg & Vietnam.
Als gespecialiseerd bureau voor studie van technische uitrustingen hebben wij zeer sterk de
gewoonte ontwikkeld om met verschillende ontwerpbureaus, raadgevers en bouwheren een goed
communicerend ontwerpteam te vormen waarin in onderling vertrouwen een uitwisseling van ideeën
plaatsvindt hetgeen resulteert in het juiste concept voor het project.
Duurzaam bouwen vergt een multidisciplinaire integrale aanpak waarbij drie pijlers cruciaal met
elkaar in dialoog staan, met name de ruimtelijke architecturale invalshoek, de bouwfysische
maatregelen en de installatietechnische ontwerpvisie. De twee laatste vormen
een essentieel onderdeel van de missie van ons studiebureau.
Ter versterking van ons kantoor te Brugge zijn we op zoek naar een Design Engineer HVAC:
Functie
 U zorgt voor het ontwerp van de technische uitrusting van gebouwen in het bijzonder HVAC
en de deelgebieden (duurzame energieproductie, sanitair, sprinkler systemen…)
 U werkt mee aan zowel het berekenen als het uittekenen van de diverse installaties en zorgt
zo voor de voorbereiding van de aanbestedingsdossiers in nauwe samenwerking met interne
collega’s en projectleiders die de externe communicatie verzorgen
 U staat borg voor een constante update van uw kennis inzake technieken
Profiel
 Industrieel Ingenieur of Bachelor elektromechanica
 Enige ervaring in een studiebureau of bij een installateur is een voordeel, maar geen must
 U bent bereid zich constant bij te scholen als specialist inzake technieken om zo uw
ontwikkeling binnen de firma te garanderen
 Vertrouwd zijn met de PC-toepassingen (Excel, Word…) en kennis van Autocad en/of Revit
is een voordeel
 Teamgericht, flexibel, geëngageerd.
Aanbod
 De mogelijkheid om in team mee te werken aan grote, energiezuinige projecten
 Een boeiende en uitdagende job met verantwoordelijkheid in een een modern kantoor waar
een collegiale en aangename werksfeer heerst
 Verloning op maat, inclusief diverse extralegale voordelen, die aansluit op uw kennis,
ervaring en competenties
 Een groeiend internationaal bedrijf dat alle nodige ondersteuning en opleidingen biedt zodat
u zich verder kunt ontwikkelen.
Interesse?
Stuur uw CV en motivatiebrief naar internal.hr@boydens.be
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