PROJECT INGENIEUR INFRASTRUCTUUR
Bij het multi-professioneel studiebureau TALBOOM staan de mensen centraal !
Als familiebedrijf met 120 medewerkers bieden wij oplossingen op maat aan. Wij blijven trouw aan
het engagement dat wij aangaan met onze klanten en werken aan vertrouwensrelaties op lange
termijn.
TALBOOM focust op kennis en innovatie en kiest resoluut voor de toekomst.
Onze expertises strekken zich uit over de domeinen Infrastructuur, Bouw, Pharma & Health en Milieu
& Energie.
Profiel
Je bent in het bezit van een professionele bachelor in de bouw of gelijkwaardig door ervaring.
Je hebt idealiter reeds een eerste ervaring met infrastructuurprojecten, doch schoolverlaters met
een grote affiniteit voor infrastructuur (wegenis & riolering) mogen ook solliciteren voor deze
functie.
Je bent leergierig, werkt georganiseerd en nauwgezet.
Je bent communicatief. Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands en hebt een basiskennis van
het Frans en het Engels.
Vaardigheden







Basiskennis inzake technisch wegenisontwerp (wegdimensionering, richtlijnen OCW,…)
Basiskennis inzake rioleringsontwerp (krachtlijnen rioleringsbeleid in Vlaanderen, codes van
goede praktijk voor aanleg van riolering,…)
Basiskennis van de uitvoeringstechnieken gebruikelijk in de weg- en rioleringssector
(bemalingen, beschoeiingen, beproevingen,…)
Eventueel kennis van het SB 250
Eventueel ervaring met Autocad
Ervaren Office-gebruiker (Word, Excel, PowerPoint)

Functie
Je wordt tewerkgesteld binnen onze afdeling Infrastructuur.
Je werkt samen met de Project Managers en ondersteunt hen in de opmaak van meetstaten en
bestekken volgens de regels van de kunst. Je werkt hierdoor tevens nauw samen met de tekenaars.
Aanbod
Wij bieden u :
Een boeiende job met concrete doorgroeimogelijkheden zowel naar technische expertise als naar
project management toe, ondersteund door interne en externe opleidingen.
Je geniet van de voordelen om te werken in een dynamische groep binnen een sterk bedrijf met
familiaal karakter gesitueerd in een landelijk groen kader.
Een competitief salarispakket, gerelateerd aan ervaring en opleiding.
Hoe solliciteren ?
Stuur je CV naar christel.seghers@talboom.be en/of contacteer telefonisch onze HR-dienst via
03/889 12 12. Wij kijken uit naar jouw kandidatuur !

