Technology for Life
Dräger Safety Belgium nv met zetel te Wemmel bij Brussel is een 100 % dochtermaatschappij van de Duitse
Dräger Groep. Dräger is in meer dan 100 jaar uitgegroeid tot een concern dat wereldwijd aan de top staat in het
domein van de ontwikkeling en fabricatie van producten en systemen met betrekking tot ademhalingstechnologie
en gasdetectie, zowel in de medische als in de industriële omgeving. Dräger Safety Belgium nv heeft op de
Belgische markt met zijn 62 werknemers een omzet van € 23 miljoen.
De afdeling Flame and Gas Detection Systems is een belangrijke speler op de markt van gasdetectie. .In het
kader van onze groei zoeken wij een enthousiaste en creatieve teamplayer die deze afdeling komt vervoegen
als

Project Engineer (m/v)
Flame and Gas Detection Systems
Jouw functie:
Je bent verantwoordelijk voor het ganse project. Je staat in voor alle technische aspecten, de organisatie, de
globale kwaliteit, de budgetopvolging en de klantentevredenheid. Hierdoor heb je veel bewegingsruimte en variatie
in je dagelijks takenpakket. Door je expertise in ons vakgebied, ben je een grote meerwaarde voor onze interne
organisatie alsook voor onze opdrachtgevers.
Pre sales:
- In het voortraject werk je nauw samen met onze sales om het project in detail uit te werken
- Technische studie van het concept, installatieplannen, componenten en elektrische schema’s.
- Kostprijscalculatie en de controle van offertes en berekeningen
- Controle van het projectgebonden tekenwerk
- Je stelt een tijds- en financieel plan op en zorgt voor een adequate opvolging
After sales:
- Je bewaakt de kwaliteit en de voortgang van het project
- Je superviseert de registratie van de bestellingen en volgt deze verder op
- Je evalueert het project en streeft steeds naar optimalisatie en continue verbeteringen.
- Je adviseert de opdrachtgevers, je bespreekt met hen de planning, en bent te allen tijde hun aanspreekpunt.
- Technische overdracht van de projecten aan onze technische dienst
- Je verschaft aan onze backoffice de nodige gegevens voor de facturatie.

Jouw Profiel
-

Een eerste kennismaking met een productieomgeving is een sterke troef
Techniek en klantgerichtheid zitten in jouw DNA.
Idealiter heb je een ingenieursopleiding genoten (Master Industriële Wetenschappen) met een brede technische achtergrond
Je hebt een stevige dosis charisma en een authentieke uitstraling die ervoor zorgen dat je je gesprekspartners weet mee te
nemen in je verhaal.
Je hebt kennis van procesapparatuur en kennis van ATEX is een voordeel
Je hebt kennis van Autocad tekenpakketten
Je bent communicatief, leergierig en werkt oplossingsgericht
Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels
MS office heeft voor jou geen geheimen
Onze producten redden mensenlevens, wij zoeken dan ook medewerkers die zich nauw betrokken voelen bij onze klanten, hun
wensen en behoeften begrijpen en oplossingen kunnen aandragen die hun verwachtingen overtreffen.
Bij voorkeur woon je binnen een straal van 30 km van Wemmel

Wij bieden
-

Een grondige basisopleiding
Een competitief salaris met extralegale voordelen (firmawagen, laptop, smartphone en groeps- en hospitalisatieverzekering)
Moderne werkmethoden gebaseerd op de nieuwste technologie in de sector
In ons dynamisch team wacht jou een boeiende, afwisselende functie met een grote autonomie en verantwoordelijkheid, waar
ruimte is voor initiatief en zelfontplooiing
Stevige lokale KMO-structuur binnen een internationale gevestigde organisatie die toelaat het gezicht te zijn van een
gevestigde en erkende waarde in de industrie met een zeer breed aanbod, een sterk innovatief karakter en hoogkwalitatieve
apparatuur.

Protect, support and save lives: that is what we do at Dräger - day in and day out!
That is worth working for!
Interesse? Stuur dan uw cv en sollicitatiebrief naar onderstaande coördinaten
Wij kijken ernaar uit u te ontmoeten.
Dräger Safety Belgium, t.a.v. Claudia Michiels
Personeelsdienst, Heide 10, 1780 Wemmel
of via e-mail : claudia.michiels@draeger.com
Voor meer informatie, kun je steeds terecht op het nummer 02/4626308

Website

www.draeger.com

