Studiebureau Endes (www.endes.be) te Tielt staat voor Engineering & Designers. Met een team van 8
medewerkers streven zij steeds naar een wezenlijke bijdrage aan het succes van hun opdrachtgevers. Ze
ondersteunen hiervoor zowel overheden als architecten voor de opmaak van technische lastenboeken,
beschrijvingen, meetstaten, conceptnota’s en budgetramingen. Endes werkt op de markten van industriële en
publieke gebouwen. Hun passie voor techniek vertaalt zich dan ook in innovatieve en duurzame oplossingen.
Om dit professionele team uit te breiden, zijn wij op zoek naar
een autonome Project Designer HVAC en Project Designer Elektriciteit (m/v):

Project Designer HVAC

(ref. 3783)

Taken: Als Project Designer HVAC ben jij de schakel die overlegt met de verschillende spilfiguren en
disciplines (o.a. architecten en promotoren), met het oog op een kwalitatief resultaat. Tot jouw
verantwoordelijkheden behoort het ontwerpen, berekenen en concretiseren van de installaties op vlak van
verwarming, koeling, sanitair en luchtbehandeling. Dit houdt o.a. in: de opmaak van de
uitvoeringstekeningen en visuals, het opstellen van het lastenboek en het invullen van de meetstaat. Dit
alles in overleg met jouw collega’s.

Project Designer Elektriciteit

(ref. 3785)

Taken: Als Project Designer Elektriciteit ben jij de schakel die overlegt met de verschillende
spilfiguren en disciplines (o.a. architecten en promotoren), met het oog op een kwalitatief
resultaat. Tot jouw verantwoordelijkheden behoort het ontwerpen, berekenen en
concretiseren van de elektrische installaties. Dit houdt o.a. in: de opmaak van de
uitvoeringstekeningen en visuals, het opstellen van het lastenboek en het invullen van de
meetstaat. Dit alles in overleg met jouw collega’s.

Profiel voor beide functies:





Jouw kernkwaliteiten? Initiatiefrijk en autonoom kunnen werken.
Oh ja, een interesse in de bouwwereld spreekt voor zich.
Wil jij nog een grotere uitdaging aangaan? Dan kan je betrokken worden in een extra domein, zoals
Elektriciteit of HVAC. But no pressure!
Last but not least: een creatieve denkwijze in functie van jouw ontwerp is mooi meegenomen.

Aanbod voor beide functies:





Je komt terecht in een groeiend kantoor met tal van uitdagende projecten, waardoor zij jouw droomjob op
maat aanbieden.
Ze hebben een vlakke structuur waardoor directe communicatielijnen hun typeren.
Je krijgt voldoende ondersteuning bij het uitwerken van jouw taken, zowel dankzij jouw collega’s alsook via
externe opleidingen.
Natuurlijk mag jij in ruil voor jouw gedrevenheid een stevige verloning aangevuld met extralegale voordelen
en een firmawagen verwachten.

Kriebelt het al om te starten?
ann.demey@endes.be of 051 62 65 51

