Projectvoorbereider - Aankoper
Al meer dan 30 jaar profileert S.air nv zich als de ideale partner voor zowel rook- en warmteafvoerinstallaties als
rook- en brandschermen, gas- en branddetectie, zonwering, lichtstraten en lichtkoepels en industriële ventilatie.
We realiseren grote en kleinere projecten in binnen- en buitenland in ondergrondse parkings, tunnels en
gebouwen. Meer info vind je op www.sair.be.
Door onze sterke groei zijn wij op zoek naar een projectvoorbereider - aankoper voor onze vestiging in Aalst.
Profiel:
Je behaalde een diploma professionele bachelor Bouw of gelijkwaardig door ervaring als calculator, planner of
werkvoorbereider. Vanuit je achtergrond en ervaring ben je technisch sterk onderlegd.
Je bent klantvriendelijk en steeds bereid de klant een perfecte service te bieden.
Je hebt de nodige onderhandelingscapaciteiten en bent voldoende assertief.
Je bent stressbestendig en blijft nauwkeuring werken onder tijdsdruk. Je omschrijft jezelf als een nuchter persoon,
down to earth. Aangezien je verschillende werven tegelijk opvolgt, werk je planmatig en georganiseerd.
Je hebt een geldig rijbewijs B.
Je beheerst de Nederlandse taal en je kan je ook in het Frans en het Engels vlot uitdrukken.
Je bent vertrouwd met de courant gebruikte toepassingen van MS-office en Autocad.
Functie:
Als projectvoorbereider - aankoper werk je nauw samen met de projectleider en werfleider. Als team organiseren jullie
de volledige uitwerking van de verkochte projecten: uittekenen van plannen, opmaken van schema’s, organiseren van
de uitvoering, technische fiches en asbuilt-dossiers opmaken, werfvergaderingen bijwonen en werven bezoeken,
organiseren van interne overlegmomenten,….
Je maakt de nodige berekeningen en selecteert het meest geschikte materiaal bij onze leveranciers. Je stelt
prijsvragen en -vergelijkingen op en plaatst uiteindelijk ook de bestellingen. Je onderhoudt nauwe contacten met
leveranciers. Je bewaakt het projectbudget, volgt meerwerken op en houdt contractwijzigingen bij.
Aanbod:
Je komt terecht in een ambitieus bedrijf dat groeit en investeert in mensen!
S.air biedt een interessant salarispakket in overeenstemming met jouw ervaring.
40u-week met 12 inhaalrustdagen
maaltijdcheques + ecocheques
Locatie:
Industriezone Noord 1
Nijverheidslaan 4
9308 Gijzegem (Aalst)
Interesse?
Stuur je cv naar carmen.deseranno@sair.be / T: 053 216 317

