Ingenieur Akoestiek
Wat zijn je taken?
•
•
•
•
•

Je wordt (mede)verantwoordelijk voor het uitwerken en opvolgen van bouwakoestische studies
Je bent bereid je te verplaatsen, metingen ter plekke uit te voeren en bent flexibel inzetbaar.
Je bent proactief en zorgt voor een vlot overleg met architecten en opdrachtgevers.
Jij doet controles op de werf en kijkt uitvoeringsplannen van de aannemers na.
Je bent mee verantwoordelijk voor onderhoud van software en meetapparatuur en volgt
ontwikkelingen mee op de voet.
• Je assisteert in de verdere uitbouw van de afdeling bouwakoestiek.
• Je rapporteert aan je teamleader en werkt samen met andere projectleiders en modelleurs in een
multidisciplinaire omgeving.
Wat verwachten we van je?
• We zoeken iemand die kritisch kan nadenken, flexibel is en oplossingsgericht kan werken en respect
heeft voor deadlines.
• Je hebt een open en respectvolle manier van communiceren.
• Je kan meerdere projecten tegelijk opvolgen en kan zelfstandig je werk organiseren.
• Je bent constructief kritisch voor jezelf en je collega’s.
• Je hebt bij voorkeur een diploma industrieel ingenieur of gelijkwaardig, je hebt affiniteit of ervaring met
akoestische studies Je bent bereid bij te leren ‘on the job’.
• Kennis van specifieke akoestische software, grafische programmeertalen, kennis van VBA en grafische
ontwerppakketten zoals Revit, Rhino, Tekla wordt aanzien als een pluspunt.
• Een gevoel voor ontwerp, design of architectuur is wenselijk.
• Je kan je vlot uitdrukken in Nederlands. Frans en Engels vormen niet echt een probleem.
• Zodra je wat bent ingewerkt en je je thuis voelt in onze club, wil jij je ook graag smijten en mee het
uithangbord zijn van ons mooi bedrijf.
Wat hebben we je te bieden?
Je komt terecht in een uniek familiaal groeibedrijf dat veel belang hecht aan een toffe werksfeer in combinatie
met een goeie werk-privé balans. Kwaliteit voor onze klant én gelukkige medewerkers staan bij ons voorop.
Je leert bij, groeit en werkt aan mooie projecten over heel België.
Je vindt bij ons een marktconform salaris, alle nodige technologische hulpmiddelen, flexibele werktijden,
mogelijkheid tot thuiswerken, een inspirerende kantooromgeving met ruimte voor beweging en plezier, zoals
bijvoorbeeld een loopje of wandeling tijdens de middagpauze met enkele toffe collega's of een afsluitdrankje op
vrijdagavond met je team bij onze bedrijfsbiljart.
Je kiest één van onze kantoren als jouw uitvalsbasis, het dichtst bij jouw thuis: Leuven, Antwerpen of
Tessenderlo.
Benieuwd naar de looks van je eventuele nieuwe collega's? Check dan zeker onze teampagina. Wil je ons graag
ontmoeten en deze mooie opportuniteit met ons bespreken? Kom dan gerust langs. Stuur eerst wel even een
mailtje met korte motivatie en CV naar jobs@macobo-stabo.be en we maken een afspraak met je.
Kantoor
Wijgmaal, Tessenderlo of Antwerpen
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