Strukton Rail NV is een van de meest geavanceerde spooraannemers in België en onderdeel van de
internationale groep Strukton. In ons ruim 85-jarig bestaan hebben wij nationaal en internationaal
ruime ervaring en kennis opgebouwd en staan we in voor een hoogwaardig aanbod van
spoorwerken, waaronder, spoor-, signalisatie-, en elektrificatiewerken in de railinfrastructuur.
Om ons spoor- en signalisatieteam te versterken zijn we op zoek naar:

Projectvoorbereider / Project Engineer
functie:
• Je werkt in een projectteam met een werfleider en een projectleider voor spoor-of kabelafdeling.
• Je detecteert en vervult de wettelijke en administratieve bepalingen van het bestek.
• Samen met het projectteam sta je in voor het opstellen van het draaiboek alsook van het
uitvoeringsbudget van het project.
• Je maakt de planning op middellange en lange termijn op van het project, teneinde een correcte
inschatting van de nodige middelen en tijd voor de uitvoering voor de realisatie van het project
(mankracht, grond- en hulpstoffen) te kunnen maken.
• Je bedenkt en werkt de technische uitvoeringsmethode uit volgens het contract en in
samenwerking met de werfleider en het projectteam.
• Je onderhoudt contacten met jouw collega’s teneinde de nodige resources te kunnen vrijmaken
of bestellen.
• Je legt contact met (onder)aannemers en leveranciers om offertes op te vragen en op basis van
de bestekeisen coördineer je de aankopen.
• Je monitort de rendementen in vergelijking met het uitvoeringsbudget en signaleert mogelijke
verrekeningen en meerwerken aan de projectleider.
• In samenwerking met het projectteam beheer je het kwaliteitsborgingssysteem om te kunnen
aantonen dat er gewerkt wordt volgens de regelgeving en technische eisen van de aanbesteding.
• Om optimaal zicht te hebben op de gebruikte resources ga je regelmatig werven bezoeken.
• Je rapporteert aan de projectleider met wie je een open communicatie onderhoudt.
profiel:
• Je genoot een hogere technische opleiding (minimaal professionele bachelor).
• Je bent in staat projecten nauwgezet te becijferen en problemen creatief en oplossingsgericht
aan te pakken.
• Je bent een vlotte communicator en een stressbestendige teamplayer met een behoorlijke dosis
gezond verstand.
• Je kan goed overweg met MS Office (Excel, MS Project, PowerPoint, etc.).
aanbod:
• Bij Strukton Rail nv komt je terecht in een jong en dynamisch team, waar doorgedreven
opleidingen voorzien zijn en waar vervolmaking en kans op doorgroeien zeer reëel zijn.
• Voor deze functie is een passend salarispakket met bedrijfswagen, verzekeringspakket,
maaltijdcheques, smartphone en laptop voorzien, in verhouding met jouw ervaring.
• Mogelijkheid tot telewerken (max. 1 dag/week, of 2 halve dagen/week)

Interesse? Stuur vandaag nog jouw cv naar hr@strukton.be – Strukton Rail nv, Burgemeester
Maenhautstraat 64, 9820 Merelbeke

