Exergie is een jong en snelgroeiend bedrijf dat haar klanten ondersteunt op vlak van energie,
duurzaamheid en gebouwtechnieken. Wij zetten ons enerzijds sterk in voor een duurzamere
toekomst, anderzijds profileren we ons als pragmatische ingenieurs die denken in functie
van de klant. In onze studies proberen we steeds het ruimere plaatje te bekijken en nemen
we graag exploitatiekosten en beleidsvooruitzichten mee in de analyse om duurzame opties
in een correct globaal beeld te plaatsen.
Activiteiten die we uitvoeren:
• studies technieken voor gebouwen;
• potentieelstudies hernieuwbare energie en WKK;
• dynamische gebouwsimulaties
• duurzaamheidsplannen bedrijventerreinen;
• …
Voor ons team gebouwtechnieken zijn we op zoek naar:

Projectleider gebouwtechnieken
Je bent verantwoordelijk voor studies gebouwtechnieken van ontwerp tot oplevering. Je
stuurt ons team gebouwtechnieken mee aan op basis van je ervaring en je
projectmanagementskills en je helpt de afdeling technieken verder groeien. Je bent het
aanspreekpunt voor onze klanten en je zorgt ervoor dat onze dossiers vlot doorheen alle
fases lopen. Als het nodig is spring je zelf bij in de uitwerking van de projecten, voor andere
delen kan je beroep doen op je teamgenoten.

Je hebt een ingenieursdiploma en projectmanagement zit in je bloed. Je hebt ervaring met
het ontwerpen en aanbesteden van efficiënte en performante technische installaties
(elektrisch en HVAC) voor middelgrote gebouwen. Ervaring met het aansturen van meerdere
mensen is een grote plus.
Gezien je een krak bent in projectmanagement jongleer je feilloos met meerdere complexe
projecten en hou je ze zonder problemen in de lucht. Je levert graag op tijd een dossier af
dat in orde is, zowel technisch als economisch. Klantencontacten motiveren jou en geven je
energie, werken in Excel is een plezier en nauwkeurigheid is je handelsmerk; echter wel
zonder inefficiënt te worden.
Ervaring die een must is:
• Projectmanagement
Ervaring die een pluspunt is:
• Ontwerp elektrische installaties (HS, LS, zwakstroom);
• Werfopvolging;
• Stabicad;
• BIM;
• Overige gebouwtechnieken, HVAC …
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Studie
Ingenieur

Interesses
Projectmanagement
Duurzaamheid
Technische installaties
HVAC

Jouw DNA
Gedreven
Betrouwbaar
Flexibel
Ondernemend

Locatie
Koolmijnlaan 201
3582 Beringen

Je komt terecht in een enthousiast, jong bedrijf dat deel uitmaakt van een
ondernemende groep van gedreven vakmensen die ook tijd maken voor plezier. We
hebben een vlakke structuur, en we hechten veel belang aan een gezonde werksfeer
en een fijne, collegiale werkomgeving. We vragen soms flexibiliteit, maar geven die
in ruil ook graag terug. Je kan rekenen op een professionele ondersteuning, een
opleidingstraject en een motiverend loonpakket. Bekijk onze website hier of ontdek
de troeven van onze groep hier.
We zoeken bij voorkeur iemand die kan werken vanuit ons kantoor in Beringen, maar
ook de andere kantoren van United Experts kunnen als uitvalsbasis dienen. In de
beginperiode zal je ook af en toe naar ons kantoor in Bierbeek komen.

Ben je geïnteresseerd in ons bedrijf en in deze job? Stuur dan je cv en beknopte
motivatiebrief waarin je ons uitlegt waarom jij voor deze job kiest en welke ervaringen
je meebrengt.

WIE ZIJN WE?
Exergie is een studiebureau voor energie en duurzaamheid en behoort tot de United
Experts groep. Deze groep omvat meer dan 250 medewerkers en heeft kantoren
verspreid over heel Vlaanderen en een kantoor in Wallonië. Exergie richt zich
voornamelijk op KMO’s, industrie, zorginstellingen en overheden.
Onze missie? Onze klanten ondersteunen met strategisch en operationeel advies op vlak
van energie en duurzaamheid. Denk daarbij aan energieaudits, studies technieken, WKKpotentieelstudies, groene mobiliteit, investeringsanalyses hernieuwbare energie,
BREEAM, ISO 50.001 … en tal van andere zaken die meestal niet de corebusiness zijn van
onze klanten. Een volledig overzicht van onze activiteiten vind je op onze website
www.exergie.be.
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