Veolia is het referentiebedrijf voor ecologische transformatie. Bij Veolia implementeren we oplossingen voor water-, afval- en energiebeheer die bijdragen aan de duurzame
ontwikkeling van steden en de industrie.

Functie omschrijving
●
Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van een ploeg
van 15 tot 20 HVAC techniekers, die tewerkgesteld zijn op
onze site van U Gent.
●
Veiligheid is een prioriteit bij Veolia, je zorgt er dan ook
steeds voor dat de techniekers werken volgens de
opgestelde veiligheidsvoorschriften. Je volgt het team op
in zijn dagelijkse taken. Via evaluaties sta je, samen met
de contract manager, in voor de groei van het team en
voorzie je de nodige voorstellen tot opleidingen.
●
Je verliest de techniek niet uit het oog, dagdagelijks zoek
je de best mogelijke oplossing voor technische problemen,
je bent dan ook de technische referentie voor de klant en
de techniekers.
Je hebt een goede kennis van het contract. Je weet dus
perfect wanneer er een onderhoud moet plaatsvinden en
je weet de afgesproken SLA’s te behalen.
●
Je zorgt telkens voor een tevreden klant.

Profiel
●

●
●

Ervaring. Je hebt een uitgebreide kennis in HVAC en hebt reeds een aantal
jaar ervaring in het aansturen van een team of je bent klaar om de volgende
stap te zetten in jouw carrière naar een meer leidinggevende functie.
People Management. Je weet hoe je medewerkers kan motiveren en je haalt
het beste uit je team. Samen streef je naar een tevreden klant.
Projectmanagement. Je hebt een hands on mentaliteit. Het opvolgen van
projecten is geen probleem voor jou daarnaast ben je ook niet bang om zelf
mee te werken indien nodig.

Aanbod
Stimulerende job. Je werkt samen met verschillende medewerkers. Je krijgt op deze
manier de kans om een netwerk uit te bouwen.
Doorgroeimogelijkheden. Veolia biedt een stimulerende werkomgeving met ruimte voor
eigen initiatief. Je komt terecht in een multinational met een familiale sfeer met reële
doorgroeimogelijkheden.
Aantrekkelijk loonpakket. Naast je loon ontvang je ook extra legale voordelen zoals
maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering, bedrijfswagen en 15 adv dagen.

Interesse? Stuur je CV door naar liesje.walckiers@veolia.com. Hopelijk tot snel!

