
Assistent Project Manager

Profielomschrijving :

Op dit ogenblik werken wij o.a. mee aan “NACH in Amsterdam”, “OCC Den Haag”, diverse fietsbruggen en verschillende
pretparkattracties in Europa, Azië en de Verenigde Staten.

Om al deze projecten in goede banen te leiden wensen wij ons team te versterken met een:

CSM “Steelstructures” NV is één van de belangrijkste Europese bedrijven op het gebied van
hoogwaardige staalconstructies. 
Door onze enorme knowhow en het toepassen van de hoogste kwaliteitsstandaards zoeken
onze ingenieurs iedere keer opnieuw de grenzen op van staal in internationale projecten. 
Hierdoor is CSM in staat om de meest ingewikkelde en technisch hoogstaande projecten
in domeinen als hoogbouw, bruggen, pretparkattracties, architectonische en industriële
constructies, tot een goed einde te brengen.constructies, tot een goed einde te brengen.

Aanbod:

Stuur Uw sollicitatiebrief met c.v. naar

www.csm.be

CSM nv - t.a.v. mevr. M. Claassen
Hamonterweg 103
3930 Hamont-Achel
tel : 011 550 600
e-mail : mieke.claassen@csm.be

Discretie gewaarborgd.

Je staat de project manager bij in zijn projecten dmv de interne en externe coördinatie van de projecten. 
Als tussenpersoon tussen klant en CSM is de project manager vanaf de opdracht tot de oplevering 
verantwoordelijk voor de goede afloop van de aan zijn toevertrouwde projecten. 
Je verantwoordelijkheid omvat zowel de ondersteuning in technische coördinatie (planning, onderaan-
nemers, kwaliteit…) als administratieve aspecten (meer/minwerken, vorderingsstaten, facturatie …). 
Als assistent projectmanager rapporteer je aan de project manager.

Je hebt minimaal een bachelor diploma in een technische discipline
Je toont interesse in staalbouw
Je zoekt geen nine-to-five job, Je bent in staat te multitasken en weet prioriteiten te stellen
Je hebt een perfecte beheersing van het Nederlands en het Engels 
Om met onze buitenlandse contacten te communiceren is de kennis van het Duits en/of Frans
ook een voordeel 
Relevante ervaring is een pluspuntRelevante ervaring is een pluspunt
Voor kandidaten die nog niet de nodige ervaring hebben wordt een inlooptraject voorzien. 
Tijdens dit inlooptraject zal hij/zij kunnen kennismaken met alle aspecten van het bedrijf.

Je komt terecht in een internationaal gerenommeerd bedrijf met een grote knowhow in het domein 
van complexe staalbouw: een werkomgeving die je zowel voldoening als uitdaging biedt
De mogelijkheid jezelf te ontwikkelen door training
Een uitdagende, gevarieerde job met grote verantwoordelijkheid
Interessante doorgroeimogelijkheden in een onderneming met naam en faam in de sector
Een passend salaris met bijhorende extralegale voordelen

















