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Competentieprofiel Project Ingenieur 
 

 

Plaats in de organisatie 
 

• Directe leidinggevende: Engineering Manager 

 

 

Beschrijving 
 

Je neemt de verantwoordelijkheid voor een project op en staat in voor het ontwerp en de 

berekening van sterkte en stabiliteit van het project. 

 

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden 
 

• Je neemt de verantwoordelijkheid voor een project op, zodra het initiële 

verkoopsproces is afgerond. Je staat in voor het ontwerp (profiel, wapening, 

oplegging, verbindingen met structuur) en berekening van sterkte en stabiliteit. Je 

maakt deze gegevens over aan de tekenkamer en begeleidt de tekenaars bij 

eventuele vragen of problemen. 

• De coördinatie (intern en extern) van het project wordt ook jouw 

verantwoordelijkheid. Je bewaakt de haalbaarheid van de afspraken en houdt 

deadlines bewust in de gaten.  

• Voor klanten ben je een technisch expert, die beloften nakomt en tijdig 

communiceert over mogelijke wijzigingen. Je neemt deel aan werfvergaderingen 

om op de hoogte te blijven en alle betrokken partijen te informeren. 

• Ook intern behoud je voldoende overzicht: je stemt de activiteiten van de 

tekenzaal, planning-, fabricatie- en montage-afdelingen efficiënt op elkaar af en 

profileert je als een technische problem-solver.  

• De administratieve afhandeling van een project, neem je eveneens voor je 

rekening.  

• Je werkt verschillende projecten gelijktijdig uit. 

• Contacten onderhouden met: 

- klanten 

- sales engineers 

- tekenaars 

- productie-eenheid 

- … 
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Competentieprofiel Project Ingenieur 
 

 

Belangrijkste Competenties 
 

• Customer Focus: sterke klantenrelaties uitbouwen en klantgerichte oplossingen 

leveren (11) 

• Drives results: steeds resultaat behalen, zelfs onder moeilijke omstandigheden (28) 

• Action Oriented: enthousiast nieuwe kansen en uitdagingen op zich nemen 

rekening houdend met prioriteiten (2) 

• Decision Quality: juiste en tijdige beslissingen nemen die de het bedrijf ten goede 

komen (12) 

• Plans and Aligns: werk plannen en prioriteiten stellen teneinde verplichtingen na 

te komen die in lijn zijn met de bedrijfsdoelstellingen (25) 

• Cultivates Innovation: nieuwe en betere manieren creëren om het bedrijf 

succesvol te laten zijn (19) 

• Collaborates: partnerschappen opbouwen en samenwerken met anderen om 

gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken (6) 

 

 

Functievereisten 
 

• Industrieel of burgerlijk ingenieur bouwkunde 

• Goede kennis van stabiliteits- en betonberekening 

• Eerste werkervaring in een studiebureau en ervaring in betonberekening is een 

pluspunt! 

• Assertief, klantgericht, stressbestendig 

• Projectmatig kunnen werken 

• Problemen snel en accuraat kunnen oplossen 

• Basiskennis AutoCad 

• Vlot met Excel en Word kunnen werken 

• Voldoende beheersing van Frans en Engels 

• Voor werfbezoeken, ben je bereid je te verplaatsen (vnl. Benelux) 


