MAC Allaeys metaalbouw, opgericht in 1993, plaatst bedrijfsgebouwen voor KMO's, ondernemers in landbouw
en industrie, alsook woningen, voornamelijk in de regio Antwerpen - Gent- Brussel.
De staalbouw constructies worden bekleed met zowel staalplaat- als prefabbetonproducten. Met deze
bouwtechniek worden de gebouwen regen- en winddicht opgeleverd.

Wij zoeken voor ons team te Sint-Niklaas een

Medewerker projectstudie - staalbouw
Je komt in een team van 4 mensen terecht. Een team dat draait als een geoliede machine: de calculator (collega
die de offertes opmaakt), ontwerper/studiedienst, tekenaar/werkvoorbereider, en de projectleider.

Taken:
•
•
•
•
•
•

Je vertrekt vanuit de calculatie en de offerte om opmetingen te doen.
Jij coördineert de opmetingen, die uitgevoerd worden door een landmeter.
Aansluitend maak jij in 2D een studietekening op.
Deze studietekening is het vertrekpunt voor jouw collega tekenaar/werkvoorbereider.
Je takenpakket kan uitgebreid worden met het maken van offertes en/of het ondersteunen van je
collega tekenaar-werkvoorbereider.
Je rapporteert rechtstreeks aan de zaakvoerder.

Profiel:
•
•
•
•
•

Je hebt ervaring in staalbouw projecten.
Je wil kantoorwerk met bezoeken aan werfplaatsen combineren.
Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands: geschreven en gesproken.
Je hebt ervaring met 2D en 3D tekenwerk: je hebt technisch inzicht, bent sterk in planlezen en kan
overweg met een tekenprogramma. (Wij werken o.a. met Tekla Structures.)
Je werkt nauwkeurig, hebt oog voor detail, laat je niet afschrikken door deadlines, houdt je planning
onder controle en weet prioriteiten te stellen. Je bent van nature oplossingsgericht, een doener die
samenwerkt met zijn collega’s om van elk project een succes te maken.

Aanbod:
•
•
•

Een KMO, waarin de zaakvoerder-ingenieur meewerkt en er korte beslissingslijnen zijn.
Een bedrijf waar kwaliteit belangrijk is en dat hard maakt door een EN1090 certificering.
Een marktconforme verloning, aangevuld met maaltijdcheques en ecocheques, groepsverzekering,
bedrijfswagen.

Interesse?
Meer informatie over ons bedrijf vind je op www.macallaeys.be. MAC Allaeys werkt samen met Entracon voor de
selectieprocedure. Daarom ontvangen we graag jouw cv en motivatiebrief op entracon@telenet.be. Jouw
kandidatuur wordt snel en discreet behandeld.

