
WIJ WERVEN AAN Ondersteunende diensten

Uw functie 

› Als projectingenieur Brandveiligheid staat u in voor het integraal technisch beheer van alle aanwezige brandbeveiligingsuitrustingen binnen Audi 
Brussels :

› U bent als “Hausherr Brandschutz” verantwoordelijk voor de dagdagelijkse goede werking van alle brandbeveiligingsinstallaties en zorgt er 
voor dat deze permanent operationeel en bedrijfszeker zijn. Zo stuurt u alle noodzakelijke operationele technische maatregelen zoals 
onderhoud, inspecties, herstellingen en bewaakt de kwaliteit van de correcte werking conform de overeengekomen standaards, met kennis van 
de geldende normen en wetgeving :

› studie, analyse en optimalisatie van de in uw vakgebied voorkomende installaties, bijgestaan door en in nauwe samenwerking met de 
werkplaats en de bedrijfsbrandweer

› onderzoeken van technische problemen en het geven van adequate aanbevelingen

› Uw expertise draagt zowel bij tot de juiste conceptbepaling, tot de vlotte indienststelling en aanpassing van installaties evenals de periodieke 
controles en keuringen

› samen met uw collega Projectleider Brandbeveiliging vormt u een hecht team dat instaat voor het integraal technische beheer en de projecten 
op vlak van Brandbeveiliging :

› nieuwbouw- en/of renovatieprojecten: het voorbereiden en plannen van alle noodzakelijke brandveiligheidstechnieken 
(brandcompartimentering, blussystemen, brandmelder- en branddetectietechnieken) met kennis van de geldende normen, wetgevingen 
en rekening houdend met de bestaande systemen en uitrustingen bij Audi Brussels

› opvolgen van projecten specifiek voor deze technieken en het samenwerken in een projectteam bij overkoepelende bouwprojecten en dit 
van aanvraag tot indienststelling incl. termijnplanning.

› superviseren, coördineren en evalueren van studieburelen/leveranciers en zorgen voor een efficiënte communicatie.

Uw profiel

› U bent in het bezit van een Master-diploma, richting elektromechanica of speciale technieken (HVAC), of gelijkwaardig qua competentieprofiel
respectievelijk qua ervaring.

› U heeft minimum een 5-tal jaren ervaring in technisch beheer van industriële installaties en bij voorkeur in de sector van de brandbeveiliging

› U heeft een relevante ervaring in projectmanagement van infrastructuurprojecten en bij voorkeur in de sector van de brandbeveiliging

› U heeft een passie voor techniek, bij voorkeur met specifieke kennis op vlak van het beheer en onderhoud van deze technieken

› U bent leergierig en bereid tot dienstreizen in binnen- en buitenland om uw vakkennis en netwerk verder uit te breiden

› U beschikt over goede communicatieve vaardigheden en werkt graag in teamverband.

› U werkt resultaatgericht met aandacht voor deadlines.

› U heeft een hands-on mentaliteit, beschikt over sterke analysevaardigheden en gaat oplossingsgericht te werk.

› Gedegen computervaardigheden (o.a. MS-Office, SAP, supervisie- en sturingssytemen oa. Hekatron, Bemac, Tyco,…)

› U kan zich vlot uitdrukken in twee van de drie landstalen (nederlands en/of frans en Duits of Engels) en bent bereid de derde bij te leren.

Interesse? Stuur je CV en motivatiebrief naar jobs.audibrussels@audi.de
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