Projectingenieur Waterbouw (m/f)
IMDC is ruim 35 jaar actief in een breed gamma van watergebonden domeinen waaronder baggertechnologie, kustverdediging,
scheepvaart, haven en offshore-structuren, offshore energie, integraal waterbeheer, hydraulisch ontwerp, milieustudies en in situ
meetcampagnes. IMDC heeft een sterke kennis in numerieke methodes, data-analyse en hydro-informatica ontwikkeld.
Ons succes is volledig te danken aan de toewijding van alle medewerkers. Wij zoeken eerder naar oplossingen dan naar ‘output’ en
kijken verder dan onze eigen technische domeinen om zo een meerwaarde te bieden aan onze klanten. We geloven sterk in een sfeer
van samenwerking en inspiratie en verwachten een innovatieve, klantgerichte mindset. We zoeken dan ook medewerkers die graag
vooruit willen. Bij IMDC wordt voortdurend aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden.
Om ons team van 85 mensen uit te breiden zijn we op zoek naar een Projectingenieur Waterbouw die aan volgend profiel voldoet.

Verantwoordelijkheden:
Als projectingenieur van waterbouwkundige constructies (sluizen, bruggen, kaaimuren, …) ben je verantwoordelijk
voor volgende taken:






Overleg met alle bij het project betrokken partijen.
Plannen en coördineren van ontwerpstudies.
Redactie van aanbestedingsdocumenten.
Plannen en opvolgen van de aanbestedingsprocedure en voorbereidende onderzoeken (grond
mechanisch, milieu hygiënisch,…).
Opvolgen van diensten en werken in uitvoering (werfvergaderingen, aansturen van de aannemer, …).

Profiel:






Burgerlijk ingenieur bouwkunde of Master in de Ingenieurswetenschappen: Bouwkunde
Minimaal 1 jaar ervaring in het ontwerp en/of de opvolging van uitvoering van waterbouwkundige
infrastructuurwerken.
Goede kennis van het Nederlands is vereist in het kader van het project.
Je beschikt over een eigen wagen.
Je kan vlot, zelfstandig, analytisch en gestructureerd werken.

Aanbod:






Een uitdagende functie in de waterbouwkundige wereld te Merelbeke.
Een jonge en dynamische werkomgeving waar professionele ontwikkeling sterk gestimuleerd wordt.
De mogelijkheid om mee te werken aan belangrijke internationale projecten.
De mogelijkheid tot permanente bijscholing.
Een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen.

Contact:
Ben jij onze volgende Expert in Water?
Stuur dan je CV en motivatiebrief voor 1/04/2018 naar jobs@imdc.be ter attentie van Eline Dinet.
Je sollicitatie zal met de grootste discretie behandeld worden.

Ref.:079
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