2018-005-T : 5 project- en dienstingenieuren HVAC
1.De functie
De project- en dienstingenieur zorgt ervoor dat de klanten van aangename temperaturen
genieten: niet te warm in de zomer, niet te koud in de winter. Hij is een HVAC expert (Heat,
Venting, Air Conditioning).
Hij is actief in omgevingen zoals ziekenhuizen, scholen, en overheidsinstanties.
Hij installeert (en soms ontwikkelt) de controlesystemen/softwares voor deze
klimatiseringssystemen en hij onderhoudt ze. Hij optimaliseert constant de installatie van de
klant: warmtepompen, airco, koelkasten, enz.
Hij is eveneens betrokken in studies zoals het ontwerp van nieuwe projecten.
De concrete installatie van deze warmte- en ventilatiesystemen is uitgevoerd door andere
installateurs, die ook verantwoordelijk zijn voor de bekabeling, de elektrische panelen, enz.
Er is eveneens een wachtdienst die door hem moet uitgevoerd worden elke 4 tot 5 weken.
De projectingenieur werkt onder toezicht van de Technology manager en maakt deel uit de
klantendienst.

2. Hoofdtaken en verantwoordelijkheden
Dienst:
•
•
•
•
•
•
•

Constant samenwerken met de interne teams van planning en management.
Het onderhoud van de installaties van de klanten verzorgen volgens de regels van de kunst
en in functie van de bedrijfsprocessen
Verantwoordelijk voor de probleemoplossing en de interventie op HVAC systemen in het
Brusselse
Een operationele steun en een positieve support aan de klanten bieden
Efficiënt met zijn teamleden en organisatie communiceren.
De andere dienstingenieuren en supervisors helpen met hun taken
De business van het bedrijf ontwikkelen

Projecten – Kleine taken
•
•
•
•
•
•
•

Problemen verduidelijken met de Engineering afdeling
Actief samenwerken met het competence center en de projectafdeling
De “Sales” afdeling ondersteunen
Analyseren en programmeren van de verschillende systemen
I/O testen op de Field uitvoeren
Een kwalitatieve start-up in de commissionningsfase garanderen
Nauw samenwerken met de projectbeheerder

3. Wie zoeken wij?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diploma : bachelor of master in elektromechanica/HVAC of gelijkaardige ervaring (min 10
jaar voor een A2)
Talen : Frans (Engels is een plus)
Expert in de commissioning en controle van HVAC installaties
Grondige kennis van lage spanning
Grondige kennis van HVAC, standards en installaties
Grondige IT kennis (hardware en software)
Affiniteiten met het energiebeheer en de alternatieve energiebronnen
Kennis van Microsoft Office en databases
Kennis van Desigo PX, Desigo CC is een plus
Goede communicatievaardigheden
Klantgericht zijn en een commerciële mindset hebben
Zelfstandig kunnen werken met een goede time management

4.Wat bieden wij aan?
•
•
•
•
•

Een aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen
Een bedrijfsauto, een GSM en een PC
Permanente opleiding op het gebied van geavanceerde technologieën met
ontwikkelingsmogelijkheden
Een gerenommeerde werkomgeving binnen de Europese instellingen
Een aangename en dynamische werksfeer

Contact
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