Project Ingenieur meet- regeltechniek
De EEG group is een
innovatieve integrator van
gebouwentechnieken en
lange termijn partner voor
klanten, medewerkers en
leveranciers die comfort en
meerwaarde biedt van
concept tot en met nazorg.
De 15 vestigingen binnen
de technologiegroep
vormen samen een team
van meer dan 850
gespecialiseerde technici
en ingenieurs.

Functie:
Je bent als aanspreekpunt van de meet- en regeltechniek betrokken bij verschillende
HVAC projecten, vanaf de opstart tot aan de feitelijke oplevering. Hierbij waarborg je de
kwaliteit en de kwantiteit van zowel de engineering, de werkvoorbereiding als de
uitvoering van de meet- en regeltechnische aspecten van het project. Dit houdt in:
•

•

•
•

Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden van de regeltechnische
omschrijvingen aan de hand van de bestekken en principeschema’s en voor het
selecteren van de juiste producten, techniek en toepassingen;
Je stemt regelmatig af met name de projectleider HVAC, de engineering cel en
de opdrachtgever zodat alle disciplines binnen het project optimaal op elkaar
worden afgestemd;
Ook ben je samen met je team van techniekers verantwoordelijk voor het
inbedrijfstellen, functioneel testen en inregelen van de installaties;
Je stuurt een team van techniekers aan, volgt het budget op alsook het
beoordelen en omschrijven van meer- en minderwerken.

Profiel:
De Kock BV is sinds 2017
lid van de EEG Group en is
een middelgrote HVACspecialist en sanitairbedrijf
actief in Antwerpen,
Limburg en VlaamsBrabant. We staan bekend
voor een kwaliteitsvolle
totaalservice voor
verwarming, ventilatie,
airco & koeling en sanitair.
En dit op vlak van zowel
installatie voor nieuwbouw
en renovatie, als voor
herstellingen en
onderhoud.
Ons team van een 40-tal
vakmensen op het terrein
kunnen rekenen op de
dagelijkse ondersteuning
door projectleiders,
administratieve krachten,
calculators en specialisten
in meet- en
sturingstechnieken.

•
•
•

•
•
•
•
•

Bachelor / Master niveau in een technische richting: elektromechanica –
automatisering - klimatisering – energietechnologie;
Je hebt sterke interesse in HVAC-SAN technieken en bent geboeid door
energieoptimalisatie;
Je hebt relevante werkervaring in het domein van regelinstallaties in
gebouwentechnieken. Dit kan zowel in een studiebureau zijn als in een
installatiebedrijf;
Je bent goed georganiseerd, proactief, hands on en stressbestendig;
Je kan in team werken maar je kan eveneens zelfstandig werken;
Je bent een dynamische teamplayer met goede communicatieskills die sterk is in
samenwerking met diverse partijen;
Je bent sterk oplossingsgericht en flexibel in contact met interne collega’s en
klanten;
Kennis van MS Office toepassingen (Word, Excel,…)

Aanbod:
•
•
•
•

Een uitdagende groeifunctie waarin je de kans krijgt om je kennis op vlak van
HVAC, meet & regeltechniek en sanitair verder op te bouwen;
Een groeiend en dynamisch bedrijf dat marktleider is in zijn sector;
Ondersteuning door ervaren professionals en kansen om verder te ontwikkelen
en zich bij te scholen;
Een competitief salarispakket met extralegale voordelen afhankelijk van je
ervaring;

Contact:
•
•

Solliciteer nu via info@dekockbv.be of jobs@eeg.be
www.dekockbv.be – www.eeg.be

