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 Vacature voor  :  Project ingenieur (m/v) 
 
    met standplaats Antwerpen  

 
Update : 17.02.2021 
 
CEDR is een multidisciplinair ingenieursbureau met kantoor te Gent & Antwerpen. Onze klanten situeren zich in de 
chemische industrie, voedingsnijverheid, farmacie, energie, tankopslag en recyclage sector. 
 
 
Functieomschrijving : 

 

• Zowel in de voorbereidingsfase als in de uitvoeringsfase van onze studies ben je betrokken. Je maakt deel uit van 
een projectteam of staat zelf in voor de aansturing van een klein projectteam. 

• Meewerken aan de volledige scope definitie van je project.( infrastructure, piping, equipment, utilities, material 
handling, safety, ergonomie, fire protection,..) 

• Selecteren van de toepasbare design codes, standaarden, pipe specs, etc. 

• Coördinatie en follow-up van je project, pre start-up begeleiden en meewerken aan de commissioning. 

• Meewerken aan productie verbeteringsprojecten of productie optimalisaties voor onze industriële klanten.(vanop 
kantoor, zo nodig bij onze klant ter plaatse) 

• Je stelt een projectplanning op en zorgt er mee voor dat je project binnen budget, tijd en aan de vereiste kwaliteit 
eisen gerealiseerd en opgeleverd kan worden. Je staat in voor de periodieke verslaggeving van je projecten. 

• Je lost mee contractor of leverancier issues op en je neemt acties bij eventuele vertragingen. 

• Meewerken aan de opmaak van technische prijsaanvragen en lastenboeken en aansturen van constructeurs en 
aannemers. 

• Je rapporteert aan de projectmanager. 
 
 
Profiel : 

 

• Je bent in het bezit van een Master diploma (industrieel of burgerlijk) richting toegepaste wetenschappen. Enkele 
jaren relevante ervaring zijn gewenst. 

• Je beschikt over een analytisch denkvermogen, een technisch inzicht en organisatorische kwaliteiten. 

• Je bent communicatief, dynamisch en kan goed functioneren in een klein team.  

• Je beheerst perfect de Nederlandse taal in woord en geschrift. 

• Kwaliteit, nauwkeurigheid, rendabiliteit en veiligheid zijn belangrijk voor u.  

• Je kan omgaan met tijdsdruk en deadlines. 

• Technische kennis van Engels en Frans. 
 
 
Aanbod : 

 

• Je mag rekenen op een boeiende job met variatie, verantwoordelijkheid en de nodige vrijheid. 

• Tewerkstelling in stabiele omgeving in de wereld van engineering & consultancy. 

• Verdere ontplooiing en verbetering van persoonlijke sterke eigenschappen via continue bijscholing. 

• Binnen een dynamisch en groeiend team bieden we een aantrekkelijk salaris met extra legale voordelen. 

• Full time functie (vast contract) met glijdende werkuren. 
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