WERFVOORBEREIDER/PROJECTLEIDER
(regio Sint-Niklaas)
Taakomschrijving

EM Group, gevestigd
te Sint-Niklaas,
is reeds jarenlang
één van de marktleiders
in de nichemarkten van
toegangscontrole,
tijdregistratie,
personeelsplanning
en camerabewaking.

Vandaag telt EM Group
een 35-tal werknemers
en ruim tweeduizend klanten.
Zowel de administratie,
sales en marketing,
R&D, technische dienst
als de softwareontwikkeling
en de productie zijn
gehuisvest te Sint-Niklaas.
De klanten zitten verspreid
over zowat alle sectoren en
het klantenbestand omvat
zowel kleine en middelgrote
bedrijven als multinationals.

• Je coördineert het volledige project, enerzijds de installatie van de hardware
(badgelezers, slagbomen, bekabeling,..) en anderzijds de installatie van de sofware
(+ opleiding) op de servers van de klant of in de cloud.
• Vóór de start van het project bezoek je de klant: aan de hand van een checklist maak je
de stand van zaken op zodat de voorbereiding optimaal kan gebeuren.
• Je controleert de montagemogelijkheden en de toestand van de bekabeling op de locatie
en voegt ze bij het dossier.
• Je tekent het initiële projectplan in AutoCAD en je zorgt voor de nodige updates.
• Je bent ’s ochtends aanwezig bij de briefing van de ploegen en ’s avonds bij de debriefing.
• Je doet de werfopvolging zowel on-site als remote.
• Je adviseert en stuurt bij waar nodig en lost eventuele problemen adequaat op.
• Je zorgt voor tussentijdse vorderingsstaten zodat correct kan worden gefactureerd.
• Je bent de contactpersoon voor de klant en voor de accountverantwoordelijke en je meldt
hen elke wijziging voor, tijdens of na de werken.
Profiel
• Je bent Technisch Gegradueerde of Industrieel Ingenieur (of gelijkwaardig door ervaring).
• Je hebt kennis van MS Office, vooral Word, Excel en Outlook.
• Uw persoonlijkheid: communicatief, dienstverlenend, kritisch, geen 9-to-5 mentaliteit,
flexibel, proactief, initiatiefnemer, stelt prioriteiten, assertief, commercieel,
verantwoordelijkheidszin, klantgericht.
Aanbod
• Een uitdagende en afwisselende job en een grondige opleiding ’on the job’.
• Een competitief loonpakket met extralegale voordelen en een bedrijfswagen.
Interesse ?
Zend dan snel uw CV en sollicitatiebrief naar hr@emgroup.be of naar
EM Group, T.a.v. Dhr. Roger van Hees, Entrepotstraat 33, 9100 Sint-Niklaas.

