Voor de voorbereiding en uitvoering van “small projects” opdrachten (bijbestellingen van bestaande klanten, met beperkte omvang en complexiteit, en voornamelijk bestaande uit hardware) zoekt
GET momenteel een

INSTALLATION/PROJECT ENGINEER
Technisch sterk, uitmuntend in communicatie

Je functie
➢

➢

➢

➢
➢
➢
➢
➢

Voor het uitbrengen van “small project” offertes onderzoek je de situatie bij de klant (site visit)
en geef je de nodige informatie door aan je collega technisch commerciële medewerker. Indien
nodig vraag je informatie en prijzen aan bij onderaannemers.
Je voert de “small project” opdrachten volledig zelfstandig uit:

Je bereidt de opdracht technisch voor (detailonderzoek configuratie bij de klant), en stemt
voorbereidende info af met de klant.

Je voert QC uit voor de GET-producten, installeert deze bij de klant en brengt ze in
werking.

Indien er onderaannemers betrokken zijn, stem je vooraf met hen af, en zorg je voor de
nodige aansturing en opvolging.
Je plant en coördineert de activiteiten die nodig zijn in het kader van de opdracht:

Je maakt afspraken met de klant rond uitvoering van de werkzaamheden en de voorbereidingen die hiervoor moeten worden getroffen (bekabeling, kabelgoten, doorboringen,
hoogtes, …).

Je coördineert de praktische uitvoering met eventuele onderaannemers.
Indien relevant kaart je meerwerken aan bij de klant, en vraagt zijn akkoord hiervoor.
Bij het einde van de werken sluit je de opdracht ter plaatse af door de klant te laten verifiëren
of alles ok is. Je zorgt voor een update van de interne info bij de klant.
Je staat in voor de controle van de werken uitgevoerd door onderaannemers en de verificatie
van de hiervoor ontvangen facturen.
Je past de bestaande configuratieschema’s aan binnen GET zodat collega’s over up to date info
beschikken.
Je zorgt voor een strikte bewaking van de kwaliteit van het afgeleverde werk en houdt je aan
de veiligheidsregels en procedures in het kader van het VCA** certificaat.
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Je behaalde een technisch diploma en beschikt over meerdere jaren praktijkervaring in het
plaatsen van elektrotechnische installaties
Je bent Nederlandstalig, kan je vlot uitdrukken in het Frans, en hebt noties van Engels
Je hebt kennis van bekabeling, netwerken en elektronica
Je hebt een passie voor techniek en kwaliteit, en hebt aandacht voor veiligheid
Je kan autonoom werken, weet van aanpakken en bent oplossings- en klantgericht
Je hebt een positieve ingesteldheid en verantwoordelijkheidszin
Je bent contactvaardig en hebt interesse om een coördinerende rol op te nemen
Je bent kostenbewust, hebt aandacht voor efficiëntie, en gaat proactief te werk
Je bent stressbestendig en beschikt over het nodige zelfvertrouwen en een zekere commerciële
flair
Je bent flexibel wat arbeidstijd betreft (20 à 25% intern, rest op de baan), en bent bereid tot
verplaatsingen over de hele Benelux
Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Interesse?
Stuur je cv en motivatiebrief naar info@get.be.

