Carrièremogelijkheid
(Junior) Project Controls
Engineer
Als een project controls engineer heb je een belangrijke
positie in grootschalige tenders en projecten. Je werkt
nauw samen met de projectmanager en houdt integraal
overzicht in het beheersen van het project. De
projectmanager verwacht van je een planning,
prognoses, managementrapportages en analyses op het
gebied van tijd, risico, kosten en scope. Je creëert inzicht
in het project en adviseert de organisatie om het project
op tijd en binnen budget op te leveren.

DE IDEALE KANDIDAAT








Jouw takenpakket:
 Je wordt als project controls ingenieur
toegewezen aan een projectteam om de
projectmanager te adviseren op gebied van
project controls.
 Je bent bekend met de technische samenhang van
het project en je bent in staat om dit om te zetten
naar een integrale projectplanning.
 Je bent verantwoordelijk voor het gehele proces
van planning & control. Je kunt analyses
uitvoeren, zoals earned value, scenario- en
risicoanalyses.
 Je beheert projectmanagement tools, zoals
Primavera P6 en MS Project.




Je past in ons ondernemende bedrijf.
Je
bezit
een
masterdiploma
(bv b.
bouwkundig,
industrieel
ingenieur
of
bedrijfskunde).
Je hebt een affiniteit met zowel techniek als
management.
Je hebt ervaring in een projectorganisatie.
Je spreekt v loeiend Engels, Nederlands of
Frans.
Je hebt een goede kennis van softwaretools
MS Office is een m ust; Planningsoftw are,
zoals MS Project en Primavera P6 is een plus.
Je
bent
analytisch,
onafhankelijk
en
communicatief vaardig.
Je bent flexibel en gretig om verschillende
projecten binnen verschillende sectoren te
ontdekken.
“Ik maak analyses en lever inzichten voor verschillende
klanten. Wat ik daarnaast het leukste vind aan mijn job, is
dat ik kan samenwerken met en leren van verschillende
eindverantwoordelijken en besluitvormers van projecten.
Daar steek ik ongelooflijk veel van op!”
Abdallah Baydoun
Project Controls Engineer since 2017

Ons aanbod:
 Een vaste aanstelling met een aantrekkelijke verloning, inclusief een leaseauto en groepsverzekering.
 Een uitdagende en afwisselende baan op de meest uitdagende projecten in de markt.
 Persoonlijke ontwikkeling door ons intensieve trainingsprogramma.
 De mogelijkheid om een belangrijke bijdrage te leveren aan de groei van onze Belgische vestiging.
 Een unieke, transparante en belonende carrière in project controls en projectmanagement advies.

Ben jij de persoon die we zoeken om ons team te versterken?
Stuur je CV naar jobs@primaned.be.
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