Project manager

Fuellink ontwikkelt en produceert vliegtuigbetankers en tankwagens voor het transport van brandstoffen via de
weg. Het bedrijf doet ook onderhoud en herstellingen, verkoop van wisselstukken, ijkingen, druktesten en safe
loading inspecties.
Voor de vervanging van een bestaande functie zijn wij op zoek naar een voltijds project manager.
Functie:
- Je bent verantwoordelijk om de projecten van begin tot einde uit te werken en op te volgen. Omdat de productie
gedeeltelijk in het buitenland gebeurt, behoren buitenlandse verplaatsingen tot je takenpakket. Samen met onze
tekenaar ontwerp je het voertuig.
- Je volgt de regelgeving op van het wegvervoer van brandstoffen, de homologatie wetgeving en de metrologische
wetgeving. Je bent hiervoor het aanspreekpunt.
- Je begeleidt de jaarlijkse audits die hieraan vasthangen. (Er wordt een intensieve opstartopleiding voorzien.)
- Je maakt offertes op voor de verkoop en werkt de correcte flow uit voor het voertuig.
- Je voert gewichtsberekeningen uit om voertuigen correct te kunnen dimensioneren en deelt je advies met de
chassisbouwers.
- Je maakt materiaallijsten op en bestelt deze op correcte tijdstippen in de productieflow.
- Je werkt de schema’s pneumatisch, elektrisch en hydraulisch uit. (Kleinere projecten teken je zelf mechanisch
uit.)
- Je werkt nauw samen met de bevoegde instanties om remtesten of andere homologatieonderdelen te bekomen.
- Je begeleidt de oplevering naar de klant toe en zorgt nadien voor degelijke nacalculaties.

Profiel
- Je kunt zelfstandig werken en bent bereid verantwoordelijkheid op te nemen.
- Je hebt een technische achtergrond.
- Je hebt een bachelor diploma elektromechanica of gelijkwaardig.
- Je bent leergierig en bereid je te verdiepen in de technologie van vliegtuigbetanking en tankwagens voor
brandstoffen via wegtransport.
- Je hebt oog voor orde en netheid.
- Je communiceert makkelijk in het Nederlands en Engels. Duits is een pluspunt.
- Je hebt ervaring met Autocad.
- Je bent hands-on.
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Aanbod
Als project manager maak je deel uit van een dynamische ploeg met een grote toekomst voor ogen.
Je krijgt heel wat kansen om verantwoordelijkheid te nemen en jezelf te ontplooien binnen een financieel gezonde
organisatie die kan steunen op meer dan 50 jaar ervaring.
Doorgroeimogelijkheden zijn er zeker in de toekomst.
Er wordt een aantrekkelijk loon voorzien afgestemd op de ervaring.

Plaats van tewerkstelling:
Zwaarveld 11
9220 Hamme
Hoe solliciteren:
Mailen naar jobs@fuellink.be
Bij vragen, telefoneer naar 09 395 97 98

Fuellink | The new Atcomex | Zwaarveld 11 | 9220 Hamme | BELGIUM
VAT BE 0844.751.521 | BIC GEBABEBB | BE64 0016 8033 6252
T +32 (0)9 395 97 98 | F+32 (0)9 395 97 96 | info@fuellink.be | www.fuellink.be

