
KLAAR OM MEE ‘LIVE’ TE GAAN? WIJ ZOEKEN VOOR ONS TEAM IN TILDONK EEN:

PROJECT MANAGER
Jij speelt de hoofdrol in het succesvol vertalen van de visie van onze klant naar realiteit. Je start met de coördinatie 
en opvolging van projecten, gaandeweg groei je door en vervul je ook een commerciële rol. 
Je komt terecht midden in het levendige team van het Stageco hoofdkantoor in Tildonk.  Je verantwoordelijkheden 
zijn, onder andere:

Functie:
•	 Nagaan bij de klant van verwachting en gestelde eisen, deze vertalen naar Stageco-realiteit.
•	 In overleg met de engineering afdeling de technische en commerciële haalbaarheid van projectvoor- 

stellen onderzoeken.  
•	 Intern en extern coördineren van alle stappen in de planning en uitvoering van het project: van design 

en productie tot planning van de uitvoering en oplevering tot facturatie.
•	 Communiceren met alle betrokken partijen over wijzigingen en projectupdates. Als eerste aanspreek-

punt optreden bij vragen of problemen.
•	 Op een coöperatieve manier overleggen en oplossing zoeken voor conflicten of uitdagingen binnen het 

project.
•	 Bewaken van het budget doorheen het project. Op termijn neem je het budget volledig in handen en 

sta je ook in voor de prijsbepaling en offerte.

Profiel:
•	 Je behaalde een diploma hoger onderwijs in een technische richting (industrieel ingenieur of gelijk-

waardig).
•	 Je hebt een voorgaande ervaring in projectleiding (in de staalbouw) en/of werken met wisselende 

projectteams.
•	 Je geniet ervan om in korte tijd iets groots op poten te zetten, en slaagt erin deze successen in teamver-

band te behalen.
•	 Je werkt gestructureerd en georganiseerd en bent ook met een portie stress niet uit je lood te slagen. 
•	 Een nakende deadline geeft je energie en je denkt in termen van oplossing. The show must go on is het 

mantra.
•	 Wij werken in een internationale context: Nederlands en Engels zijn een must. Basiskennis Frans is 

aangeraden.
•	 Je kent de basics van Autocad (3D) of kan jezelf deze eigen maken.
•	 Verwacht geen 9-to-5. Af en toe werfbezoeken horen erbij: je bent flexibel en bereid voor korte verp-

laatsingen naar het buitenland te gaan. Krijg een uitdagende job met veel ruimte voor eigen initatief in 
de plaats.

Aanbod:
Bij Stageco krijg je de kans om deel uit te maken van een gedreven team dat wereldwijd topspeler is in de event-
sector.   Wij bieden een unieke mix van een internationaal werkdomein met de sfeer van een inventieve KMO.
Rock-’n-roll zit in ons DNA. Geen stijf gedoe in onze office, hier heerst een familiale sfeer met een hands-on men-
taliteit. 

En verder? Een competitief salarispakket (ADV-dagen, maaltijdcheques, …), aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, 
een tof team en af en toe een feestje natuurlijk.  

Jij ziet jezelf als deel van deze familie?  Twijfel niet.
neem contact op met ons: jobs.belgium@stageco.com 


