De Kock uit Turnhout is als totaalpartner voor HVAC
en sanitair de afgelopen decennia uitgegroeid tot
middelgrote én vernieuwende KMO in de sector.
Met ons sterk opgeleid en collegiaal team werken we
immers met de nieuwste technieken en A-merken op
gebied van hernieuwbare energie. We maken
bovendien deel uit van de EEG Group, waardoor we
genieten van de voordelen van overkoepelende
diensten en een stevige marktpositie.
Met De Kock richten we ons op gevarieerde, regionale projecten gaande van studentenhuisvesting en
rusthuizen tot scholen, zwembaden en sporthallen. Binnen Design & Build-dossiers nemen we onze rol
aangaande HVAC en sanitair van ontwerp tot uitvoering volledig ter harte, rekening houdend met de
BIM-protocollen. Op dit moment willen we ons team versterken met een:

Projectingenieur HVAC
Je kan rekenen op:
•
•
•
•
•

Erg gevarieerde en uitdagende projecten, waardoor je jouw kennis inzake verwarming,
ventilatie, airco & koeling en sanitair verder kan uitdiepen.
Een collegiale werkcultuur met een uitgesproken focus op samenwerken.
Groeikansen in het kader van je ambities en brede opleidingsmogelijkheden.
Een goed georganiseerde, vooruitstrevende KMO die de ontwikkelingen in de markt op de voet
volgt en inzet op de nieuwste digitale werkingsmiddelen.
Een uitgebouwd salarispakket, inclusief firmawagen en andere extralegale voordelen.

Jouw uitdaging in ons team:
Je staat in voor de voorbereiding van diverse projecten. Zo werk je jouw dossiers technisch verder uit
van engineering totdat deze in uitvoering gaan. Je verzorgt de opmaak van technische fiches,
materiaallijsten en uitvoeringsdossiers en maakt afspraken met leveranciers. Verder zijn het opstellen
van ontwerp-, uitvoerings- en as-built plannen samen met principeschema’s bij jou in goede handen.
Je werkt tijdens dit proces geregeld in overleg met je collega’s: calculator, bedrijfsleider,
projectingenieurs en projectleiders. Je komt terecht in een ondersteunende werkomgeving waarbij je
steeds kan rekenen op hulp en advies van het team.

Ben jij een sterke organisator en communicatieve teamspeler met relevante ervaring op gebied van
HVAC, sanitair of klimatisatie?
Solliciteer of informeer dan snel via solliciteren@goelen.be t.a.v. Gert-Jan Claessen of contacteer ons
op 014 61 57 87. Discretie gegarandeerd.

