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ZOEKT BACHELOR GEBOUWTECHNIEKEN
Studiebureau Forté
Forté is gespecialiseerd in studies gebouwtechniek en stabiliteitsstudies.
Wij zijn gedurende de laatste jaren uitgegroeid tot een betrouwbare bouwpartner met een goede reputatie. Dit alles
door steeds klantgericht te zoeken naar praktische oplossingen.
-

een stabiel groeiende organisatie;
groot portfolio van zeer uiteenlopende projecten;
een moderne werkomgeving welke de nieuwe ontwikkelingen volgt;
vlot bereikbaar, centraal gelegen in de Kempen.

Ons studiebureau ontwerpt technische installaties voor nieuwbouw- en renovatieprojecten. Wij voeren hoofdzakelijk
technische studies uit voor kantoren, scholen en residentiële gebouwen. De technische installaties bestaan
voornamelijk uit sanitair, verwarming, koeling, ventilatie, elektriciteit, liften, beveiliging, branddetectie, …

Uw uitdagingen
Samen met de ingenieur en de technisch tekenaar vormt u een team dat instaat voor uitvoering van
studieopdrachten, dit van ontwerpfase tot uitvoering.
U werkt samen met uw collega’s het concept uit met maximale aandacht voor de wensen van de klant, duurzaamheid
en rationeel energieverbruik.
Na het concept voert u de berekening en dimensionering van de verschillende installaties uit.
Samen met de tekenaar worden dan de technische plannen opgemaakt.
Vervolgens maakt u de voorbereiding voor het aanbestedingsdossier met de opmeting van de installaties.
Tijdens de realisatie volgt u samen met de projectleider de werf op, neemt u deel aan de werfvergaderingen en
controleert u op de correctheid van uitvoering en materialen op de werflocatie.

Uw profiel
-

U hebt een technisch bachelor diploma, bij voorkeur in klimatisatie, elektromechanica, energie of bouw;
U bent klant- en oplossingsgericht en gaat doortastend te werk;
U kan zowel zelfstandig als in teamverband werken;
U bent stressbestendig, gedreven, flexibel en stipt in het nakomen van afspraken;
U bent administratief en communicatief sterk. U kan vlot samenwerken met uw collega’s en bouwteam;
U hebt de nodige organisatorische vaardigheden om uw projecten tot een goed einde te brengen;
U bent gepassioneerd door uw werk waardoor u ook elke dag wil bijleren!

Ons aanbod
Een aantrekkelijke en gevarieerde functie, met ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid waarin je je competenties
ten volle kan ontplooien. U start een leertraject met een continue begeleiding op maat, waarna u de volledige
uitwerking van dossiers tot een goed einde brengt en dit van de eerste besprekingen tot de oplevering.
Bouw mee aan een boeiend verhaal!
-

Een vlakke organisatiestructuur met korte communicatielijnen;
Werken met een goede work/life balance;
Een aangename en moderne werkomgeving;
Uiteenlopende en uitdagende projecten;
Vlot bereikbaar en centraal gelegen in de Kempen.

Er wordt gemikt op een lange-termijn samenwerking!
Voor meer informatie kan u contact opnemen met:
Ing. Inne Bertels
0499 34 76 34
inne.bertels@studiebureau-forte.be
www.studiebureau-forte.be

Studiebureau Forté
Beekhoek 41 – 2440 Geel

tel. 014 58 82 19
info@studiebureau-forte.be

