
In opdracht van de toekomst 
Wij bewegen ideeën:  Onder het dak van de REMONDIS 
Maintenance & Service GmbH vormen BUCHEN en XERVON  
de Industrieservice Divisie van de REMONDIS-groep.  
Meer dan 10.000 mensen leveren elke dag een omvangrijke 
industrieservice aan klanten over de hele wereld.

Uw takenpakket:
  Je doet de technische voorbereiding, uitvoering en opvolging  

 van projecten conform de afspraken
  Je volgt de werven op van a tot z
  Je doet opmetingen van nieuwe en/of bestaande projecten ter  

 plaatse op de werf
  Je maakt technische uitvoeringstekeningen, al dan niet van 

 complexe, niet-standaard stellingbouwprojecten
  Je bent het eerste aanspreekpunt en de gesprekspartner voor  

 de klanten i.v.m.:
   Het beantwoorden van alle projectgebonden vragen
   Het adviseren en aanbieden van oplossing
  Je biedt een leidinggevende en ondersteunende rol aan de 

  werfleiders

Uw profiel:
  Je bent in het bezit van het diploma Industrieel Ingenieur  

 Bouwkunde 
  Een relevante werkervaring in de stellingbouw is een sterke plus 
  Stressbestendig
  Je hebt een zeer goede kennis van het Office-pakket, Autocad en Scia
  Je hebt leidinggevende capaciteiten met sterke communicatieve 

 vaardigheden
  Je bent proactief, klant- en teamgericht ingesteld 
  Je houdt ervan om als problemsolver op te treden 
  Je hebt een resultaatgerichte en flexibele ingesteldheid 
  Een uitstekende kennis van de Nederlandse taal is een must, 

 kennis van de Engelse en/of Duitse taal is een sterke plus 

Projectingenieur Stellingbouw v/m

>  Locatie: Diverse projecten over gans Vlaanderen (voornamelijk in de provincie Antwerpen) alsook op 
ons hoofdkantoor te Kapellen

XERVON is een internationaal bedrijf voor technische diensten voor nieuwbouw en onderhoud van industriële installaties.

Uw kans: 
XERVON is een klinkende naam in haar vakgebied. De organisatie biedt stabiliteit en groeiperspectief. Als nieuwe medewerker wacht jou een 
motiverend salarispakket met extralegale voordelen (incl. bedrijfswagen) conform jouw kennis en ervaring,  dit binnen een team van ervaren 
collega’s en een stimulerende werkomgeving. 
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Een onderneming van de REMONDIS-groep

Interesse: Stuur je CV naar liesbeth.vanzurpele@xervon.com.


