
TECHNISCH DIRECTEUR HVAC & SANITAIR 

Werk jij graag in het heetst van de strijd? 

Van Maele NV maakt deel uit van de Artes familie. Het installatiebedrijf specialiseert zich in sanitaire 
en HVAC uitrusting en maakt daarmee de Artes Group compleet. 

Locatie: hoofdkantoor Jabbeke; werven in West- en Oost-Vlaanderen. 

Jouw uitdaging: 

Als technisch directeur ben jij eindverantwoordelijk voor de planning, kwaliteit en rendabiliteit van 
onze werven. Deze verantwoordelijkheid draag je op verschillende manieren: 

• Je ondersteunt onze projectcoördinatoren zowel met technisch advies als op vlak van 
projectmanagement. Je staat hen bij met raad en daad en zorgt voor de geschikte opleiding 
waar nodig. Je begeleidt hen in de onderhandelingen met leveranciers en onderaannemers; in 
hun klantencontact; in het opmaken van hun planning, en zo meer. 
 

• Aan de hand van structureel overleg met jouw medewerkers, de tekenafdeling en 
offerteafdeling zorg je ervoor dat iedereen op mekaar is afgestemd. Je houdt hierbij steeds 
een correcte toepassing van alle interne processen en afspraken binnen de Artes Group in het 
achterhoofd. Stap voor stap streef je naar operationele optimalisering van de dagelijkse 
werking. 
 

• Als lid van het directieteam neem je ook actief deel aan het verder uitwerken van de 
toekomstvisie van deze onderneming binnen de Artes Group. Je helpt mee het bedrijf 
uitbouwen, zowel op vlak van team, structuur, klantenrelaties als andere belangrijke 
contacten. 
 

Jouw gereedschapskist: 
§ Je hebt reeds enkele jaren ervaring in projectleiding binnen de sector van HVAC & sanitair en 

bent klaar voor die ‘next step’ in jouw carrière 
§ Je beschikt over de nodige technische kennis en bent capabel om deze over te brengen aan 

anderen 
§ Je bent sterk in projectmanagement en kan makkelijk rekening houden met allerlei 

verschillende factoren 
§ Je bent een flexibele doorzetter met sterke people skills die als geen ander teams kan 

aansturen 
§ Je bezit een natuurlijke commerciële flair en houdt van financiële verantwoordelijkheid 

Onze bouwstenen: 
 

WERKEN BIJ ARTES IS... 
THUISKOMEN in een DYNAMISCHE werksfeer – met VERTROUWEN communiceren –  

blijven GROEIEN naast de beste MENTOR – op UITDAGENDE projecten – 
met tijd voor TEAM, SPORT en ONTSPANNING 

• Je geniet van een familiale werksfeer, geruggesteund door de stevige Artes-structuur 



• Je geniet van 32 vakantiedagen (VT), vastgelegd volgens het collectief bouwverlof. Uiteraard 
aangevuld met een aantrekkelijke verloning, inclusief bedrijfswagen 

 

Interesse? 
Laat het ons weten via jobs@artesgroup.be , 

of neem een kijkje op https://www.artesgroup.be/werken-bij! 


