Project Engineer (focus ligt op Front-End-Loading en Cost
Control)
Voor onze klant in Zwijndrecht (B) zijn wij op zoek naar een Project Engineer.

Vacature omschrijving
Als Project Engineer (waarbij de focus op Front-End-Loading en Cost Control ligt) zorg je zelfstandig voor
de voorbereiding en realisatie van toegewezen projecten, inclusief het uitvoeren van ontwerp- en
engineeringwerkzaamheden, zodanig dat deze voldoen aan de gestelde eisen met betrekking tot scope,
tijd, kwaliteit, planning, budget, veiligheid-, milieu- en (overheids-) voorschriften.
De projectwerking is momenteel een omgeving in verandering. In dit veranderend kader moet er
gewerkt worden, wat soms extra uitdagingen met zich meebrengt. Je zal je dus aan dit veranderend
kader moeten kunnen aanpassen en dit kunnen overbrengen op al de betrokken partijen.
Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit:
 Het opvolgen van externe en in-house ontwerp- en engineeringswerkzaamheden ten behoeve van
diverse projecten
 Het opstellen van een projectbegroting (in samenwerking met de diensthoofden engineering) aan de
hand van de technische scope, inclusief het begeleiden van het schrijven van de technische scope,
ten behoeve van het investeringsvoorstel (e-CAF)
 Het zelfstandig opstellen van een milestone planning
 Project Cost Control
 Het voorbereiden en uitvoeren van toegewezen projecten
 Het coördineren van de aankoop van goederen en diensten ten behoeve van projecten in SAP
Je geeft leiding aan 1 of meerdere projectgroepen bestaande uit 3 tot 10 projectmedewerkers en het
constructieteam. Dit leidinggeven heeft betrekking op werkverdeling, coördinatie, controle, overleg en
discipline.

Je proﬁel
 Minimum Bachelor of gelijkwaardig door ervaring
 Je beschikt over minimaal 5 jaar relevante werkervaring
 Multidisciplinaire kennis heb je opgedaan in de volgende domeinen: mechanisch (piping en
quipment), procestechniek, E&I (elektrisch/ instrumentatie), civiel en automatisatie,
 Ervaring op gebied van SHE
 Zowel de Nederlandse als Engelse taal beheers je uitstekend.
Referentie: 2432
Projectfase: Engineering
Discipline: Automation, Civil, Electrical, Instrumentation, Mechanical
Functie: Engineer
Functie niveau: Senior, Medior

Regio: (B) Antwerpen
Opleiding: Master, Bachelor
Ervaring: 3-8 jaar, 8-15 jaar
Contracttype: Intentie vast dienstverband
Geplaatst: 08-02-2022
Adviseur: Wenzel Hurtak
Telefoon: +31 (0) 115 820 202
Mobiel: +31 (0) 682 854 885
E-mail: whk@nouvall.com

