
 

 

Vacature  
Projectingenieur 

 
 

Op zoek naar een job in een sterk gedreven innovatieve KMO?  
 
Avecom is een innovatieve KMO bestaande uit een team van bio- en industriële ingenieurs              
gespecialiseerd in het sturen en optimaliseren van microbiële processen. Al dan niet in             
samenwerking met industriële partners, werken we continu aan een verduurzaming van           
morgen. Dankzij onze knowhow en hands-on mentaliteit, slagen we erin hoog-toegevoegde           
waarde producten te ontwikkelen en te vermarkten voor diverse sectoren. Kom jij ons team              
versterken? 
 
Locatie 
Industrieweg 122P, 9032 Wondelgem 
 
Functieomschrijving 
Als projectingenieur word je ingewerkt in meerdere parallel lopende projecten          
(bodemsanering/waterzuivering//valorisatie van nevenstromen/R&D onderzoek) waar je de       
opvolging van projecten (ook in het labo) zal verzorgen. Je bent medeverantwoordelijk voor het              
uitdenken, ontwerpen en het uitvoeren van de verschillende projectfasen. Je bent in staat de              
diverse stappen en de bekomen resultaten gestructureerd te rapporteren.  
 
Profiel 

● Je hebt bij voorkeur een opleiding ingenieur (industrieel ingenieur of bio-ingenieur)  
● Je werkt graag in een labo-omgeving (labotesten en piloottesten) 
● Je bent flexibel, een teamplayer maar kan ook zelfstandig onderzoek verrichten 
● Je kan vlot schriftelijk en mondeling communiceren en rapporteren in het Nederlands en             

het Engels 
● Je werkt graag in een KMO-omgeving waarin de klant/projecteigenaar steeds centraal 

geplaatst wordt. In deze innovatieve omgeving, toon je een grote leerbereidheid en leg 
je eigen initiatief aan de dag. 

● Je bent absoluut betrouwbaar in onder meer het realiseren van je deadlines en je 
motivatie en enthousiasme stralen af op je interne en externe klanten 

● Je bezit een stevig probleemoplossend vermogen. 
● Je werkt vlot met de gangbare software (Word, Excel, Powerpoint, ...) en document 

sharing systems 
 
Aanbod 

● Werken binnen een sterk gedreven KMO 
● Een veelzijdige en boeiende job met verantwoordelijkheid 
● Ruimte voor eigen initiatief  

 
AVECOM nv                 p 1  
Industrieweg 122P, B-9032 Wondelgem   •   T +32 (0)9 375 17 14   •   F +32 (0)9 375 17 15   •   sales@avecom.be 
BTW BE 0454 894 069  •  RPR Gent afd. Gent  •  IBAN BE71 4726 0608 4169  •  BIC KBC KREDBEBB  •  www.avecom.be  

 

mailto:sales@avecom.be
http://www.avecom.be/


 

 

Vacature  
Projectingenieur 

 
 

● Een competitief salarispakket met extralegale voordelen 
 
Contracttype 

● Onbepaalde duur  
● Voltijds 
● Startdatum: zo spoedig mogelijk 

 
Sollicitatieprocedure 

● Gelieve uw CV en motivatiebrief per e-mail te bezorgen aan kim.windey@avecom.be 
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