Interalu is al bijna 50 jaar een gevestigde waarde in de ontwikkeling en productie van metalen plafonds en
klimaatplafonds. We zijn een 100% Belgisch bedrijf, zowel onze kantoren als onze productie bevinden zich in
Wilrijk bij Antwerpen. Intussen zijn we een internationale speler waarbij wij een stabiele en betrouwbare
partner voor onze klanten willen zijn. Door de inzet van al onze medewerkers groeit ons bedrijf elke dag.
Daarom zijn we nu op zoek naar een

Projectleider klimaatplafonds (m/v/x)
Profiel:
Je hebt minstens enkele jaren ervaring als projectleider, een gezonde dosis assertiviteit en een
aangeboren verantwoordelijkheidsgevoel.
Je houdt van de directe aanpak in de bouwwereld en neemt proactief actie als dat nodig is.
Je communiceert vriendelijk, vlot en duidelijk met alle betrokken partijen.
Je voert een stipte administratie van de aan jou toegewezen projecten.
Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en hebt minstens een basiskennis van het Frans.
Je bent bij voorkeur ingenieur van opleiding of gelijkwaardig door ervaring.
Functieomschrijving:
Je zorgt voor een stipte uitvoering, opvolging en oplevering van projecten met (klimaat)plafonds.
Je beheert de bestellingen in samenspraak met de productieafdeling en de plaatsingsdienst.
Je doet een nauwe opvolging van het dossier en van de werf. Je stuurt bij waar nodig voor een perfect
resultaat.
Je bewaakt de timing en het budget van het project.
Je zorgt voor een correcte administratieve afronding en afwerking van het project.
Aanbod:
-

Je komt terecht in een familiaal bedrijf met competente en dynamische collega’s.
We belonen jouw inzet en motivatie met een aantrekkelijke verloning aangevuld met extralegale
voordelen zoals een bedrijfswagen, laptop en gsm.
Je krijgt een opleiding op maat van jouw bestaande kennis en vaardigheden. Je kan ook steeds
rekenen op de knowhow en de expertise van de verschillende afdelingen en collega’s.
Regelmatig organiseren we activiteiten en events waarbij we niet over het werk praten, we maken nu
eenmaal ook graag plezier. Nog wat blijven hangen na het werk, de start van het bouwverlof vieren,
sportieve evenementen zoals de Immorun en de Ten Miles in Antwerpen,… ook dát is Interalu!

Herken je jezelf in deze omschrijving? Wil je een inkijk in het productgamma dat je zal vertegenwoordigen?
Bekijk dan onze website interalu.be.
Zou je liefst morgen al in deze functie starten? Stuur dan ten laatste tegen 20 oktober 2019 jouw actuele cv
en je overtuigende motivatiebrief naar jobs@interalu.eu!

sa Interalu nv  Fotografielaan 49-51  B-2610 Antwerpen  T +32 3 830 74 00  F +32 3 827 03 77  sales@interalu.eu  www.interalu.eu
BE 0408 394 744  RPR Antwerpen  PCR BE 06 0000 6528 3222 - BIC BPOTBEB1  KBC BE 80 4185 5008 0177 - BIC KREDBEBB

