
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interne Projectleider 

Omschrijving 

Onze partner is een een Nederlandse ontwikkelaar en producent van de producten en 
totaalsystemen op het gebied van duurzame verwarmings-, warm water-, ventilatie- en 
regeltechniekoplossingen.  

Ze ondersteunt de commerciële activiteiten van haar huidige partners op het gebied van ventilatie-, 
cv- en warmwaterapparatuur en duurzame klimaatsystemen zoals warmtepompen en ventilatie. 
Onderdeel ervan is het Brusselse Codumé, expert op het gebied van totaaloplossingen voor 
ventilatie.  

Het bedrijf is gevestigd in Zellik en maakt deel uit van de Climate for Life groep.  

Onze partner heeft grote ambities. Heel grote.  

Wat zij doen heeft een impact op ons energieverbruik, op ons wooncomfort, op het milieu, op de 
wereld van morgen. Daarom zoeken ze mensen die de lat net zo hoog leggen als hun. Om samen 
met hun te zorgen voor een comfortabel, gezond en energiezuinig binnenklimaat voor iedereen. 
Om mee te werken aan innovaties die volledig energieneutraal wonen mogelijk maken. Om samen 
een positieve bijdrage te leveren aan een groene toekomst. Daar gaan ze voor, elke dag opnieuw.  

Kom jij hun team van wereldverbeteraars versterken?  

Verantwoordelijkheden 

Aankoop: 

 Je staat in voor het stockbeheer 

 Forecast en minimum voorraden zijn jou niet vreemd 

 Je bent verantwoordelijk voor aankoop van alle materialen 

 Samen met de projectleiding waak je over de beste prijsafspraken met onze 

 leveranciers 

 Je staat in voor de nodige rapporten en de analyse/interpretatie hiervan 

 Je leidt de nodige inventarissen 

 Je bent het aanspreekpunt voor leveranciers 

 Je werkt samen met alle afdelingen binnen de firma 
 

Recruitment 



 
 

Projectadministratie: 

 Je plaatst de bestellingen voor onze werven en zorgt voor de verdere opvolging hiervan 

 Je staat in voor de einde-maand-facturatie van de projecten 

 Je waakt er over dat het voorziene budget van de projecten in samenspraak met de 
projectleiders 

 Je zorgt ervoor dat voorgeschreven procedures nageleefd worden 

 Je werkt zeer nauw samen met werf- en projectleiding, maar ook met het magazijn 

Profiel 

 Je bent flexibel, stressbestendig, ordelijk en punctueel 

 Je bent commercieel ingesteld 

 Je hebt een goede talenkennis (NL en FR) 

 Je hebt voldoende maturiteit 

 Je hebt een 2tal ervaring in een gelijkaardige job 

Aanbod 

 Professionele gedreven organisatie. 

 Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden: 

o Aantrekkelijk salaris 

o Maaltijdcheques 

o Hospitalisatieverzekering DKV 

o Zeer aantrekkelijke groepsverzekering AG 

 

 

 

 

 

Solliciteer nu 

info@pa-recruitment.be 0470/85.50.88 

www.pa-recruitment.be 
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