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PROJECT ENGINEER 
 

BEDRIJFSPRESENTATIE 

 

Hydro Building Systems is één van de voornaamste leveranciers van aluminium raam-, deur- en 

vliesgevelsystemen in Europa. Via de merken Sapa, Wicona en Technal wordt gestreefd naar het bieden 

van concrete meerwaarde voor architecten, raamfabrikanten, gevelbouwers, aannemers en andere 

bouwbeslissers, via continue productinnovatie en projectoplossingen. 

 

VERANTWOORDELIJKHEDEN  
Jouw takenpakket omvat vooral het ontwerpen en uitwerken van technische projectoplossingen en 

bouwaansluitingen, alsook het opstellen van de prijsoffertes voor technisch uitdagende aanvragen. Dit alles 

in samenspraak met de Project Coördinator. 

 

Je bent verantwoordelijk voor het: 

• Analyseren van bestek, tekeningen en technische rapportages (normering, thermisch, akoestiek, 

veiligheid,…); 

• Deelnemen aan interne besprekingen over de aanpak van een project en de prijsstelling; 

• Opmaken van technische voorstellen en commerciële offertes waar de commerciële collega’s mee 

op pad kunnen; 

• Uittrekken van de elementen van plattegronden en gevels en het uitwerken van de 

kostprijsberekening volgens de voorgeschreven methodes; 

• Opmaken van technische projectvoorstellen en deze overleggen met de klant; 

• Technisch uitwerken en uittekenen van projectoplossingen/bouwaansluitingen voor projecten in 

uitvoering; 

• Bepalen van bestellijsten voor projectspecifieke oplossingen; 

 

OPLEIDING EN ERVARING  
• Je bent dynamisch en hebt al minstens 5 jaar ervaring binnen de sector van aluminium ramen, 

deuren en gevelelementen; 

• Je bent in het bezit van een technisch diploma met bouwtechnische achtergrond (MBO/HBO); 

• Je bent thuis in de bouwaansluitingen voor aluminium ramen, deuren en vliesgevels; 

• Kennis van calculatiepakketten is een plus (bvb. Logical); 

• Je hebt zeer goede kennis van Autodesk Autocad. Kennis van Autodesk Revit en Autodesk 

Inventor is een pré; 

• Je kan zowel zelfstandig werken als in teamverband; 

• Je bent bereid om je verder te specialiseren door middel van interne en externe opleidingen; 

• Je bent klantvriendelijk, communicatief en flexibel; 

• Je hebt goede kennis van de statica in de (gevel)bouw; 

• Nederlands is een must, kennis van Engels en/of Duits is een pré. 
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AANBOD 

 

• Hydro Building Systems is een standvastige, aantrekkelijke werkgever die zich als internationale 

groep tot één van de Europese marktleiders heeft ontwikkeld; 

• Je werkt met een ambitieus team dat ondersteund wordt door verschillende support afdelingen 

binnen een internationale context; 

• Je kan actief het potentieel van de Hydro Groep realiseren en daardoor ook meegroeien binnen de 

organisatie; 

• Je kan rekenen op een aantrekkelijk salarispakket. 
 

ALGEMEEN 

Bedrijf 

Locatie 

Rapporteert aan 

Hydro Building Systems Netherlands BV 

Drunen, Nederland 

Project Coördinator  

 

CONTACT 

Stuur je CV en motivatiebrief naar jasmina.bollens@hydro.com 

 


