WinWatt is een dynamisch en innovatief bedrijf dat zich sinds 2008 toelegt
op duurzame energietoepassingen. WinWatt maakt deel uit van de
Lampiris/Total groep. Als erkend installatiebedrijf biedt WinWatt zowel
deeloplossingen
(fotovoltaïscheen
thermische
zonnepanelen,
warmtepompen, energie management systemen, battery- packs, laadpalen)
als totaaloplossingen aan waarbij het gehele energie- profiel van een woning
onder handen wordt genomen.
In het kader van haar groei werft WinWatt volgend profiel aan:

Projectcoördinator B2B
Je taken
• Je bent in staat om de verantwoordelijkheid te dragen voor onze grotere projecten. Je staat
in voor het opmaken van de offertes, het uittekenen van de plaatsingsplannen, de planning,
coördinatie, organisatie, controle en veiligheid bij uitvoering van de werf.
• Je draagt de technische coördinatie van projecten, zowel intern als extern met klanten,
leveranciers en onderaannemers. Je ondersteunt de manager van de business unit.
• Je bent tijdens alle fases van de projectrealisatie verantwoordelijk voor de gestelde
doelstellingen.
• Je vertegenwoordigt WinWatt bij de klant bij de uitvoering van het contract.
• Je maakt per project een budget op waar je nauwkeurig naartoe werkt en stelt rapporten
op, inclusief de follow-up van overeengekomen actiepunten.
Jij bent
• vlot tweetalig (NL/FR), kennis van andere talen is een plus
• je genoot een opleiding als industrieel ingenieur (of gelijkwaardig) of hebt een aantal
jaren ervaring als projectmanager
• affiniteit met elektriciteit
• oplossingsgerichte en hands-on mentaliteit
• analytisch, proactief en stressbestendig
• enthousiast en communicatief, punctueel en nauwgezet
• voldoende flexibel, ondernemend en resultaatgericht;
• bekwaam om de juiste prioriteiten te stellen

•

vlot met Word, Excel, Dropbox, e-mail, Google sketch-up, …

Bij ons
kom je terecht in een dynamische en groeiende onderneming met een open werksfeer, waar
ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. Je bent onderdeel van een gemotiveerd team en je kan
rekenen op de steun van je collega’s en leidinggevende. Wij bieden een fulltime functie met een
marktconform salaris.
Hoe solliciteren?
Stuur je CV en motivatiebrief aan:
Dieter Broes
info@winwatt.eu
02 514 33 98

