
PROJECTCOÖRDINATOR 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: 
Jij wordt telkens voor één of twee Artes werven verantwoordelijk voor de volledige praktische 
organisatie en de totaaluitvoering van het luik technieken. Dit zowel op technisch, commercieel als op 
financieel-administratief vlak. Nadat je de onderhandelingsfase succesvol hebt afgerond, stuur je onze 
eigen medewerkers en onderaannemers aan om de projecten vlot te laten verlopen. Wekelijks zit je 
samen met de bouwheer, de algemene aannemer, de architect, enz. om de evolutie van de technische 
werken op de voet op te volgen. In nauwe samenwerking met het bouwteam slaag je erin om steeds 
weer de gekende Artes kwaliteit neer te zetten, binnen de vooropgestelde planning en met de 
gewenste financiële resultaten. 

Daarnaast kan ook onze offertedienst rekenen op jouw expertise en kennis. Voor een excellente 
voorbereiding van hun dossiers is jouw visie op de aanpak, mogelijke varianten, aan te vragen offertes 
enz. van onschatbare waarde. 

Dit takenpakket laat een aangename afwisseling toe tussen voorbereiding op kantoor en opvolging ter 
plaatse op de werf. 

Jouw gereedschapskist: 
• Je genoot een masteropleiding in elektromechanica, klimatisatie of gelijkaardig 
• Je hebt minimum 2 jaar ervaring binnen de wereld van technieken en beschikt over een 

uitgebreide kennis van HVAC, sanitair en elektriciteit 
• Je bent een geboren onderhandelaar en organisator die geen enkele uitdaging uit de weg gaat 
• 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 
• Op je eerste werkdag krijg je een mentor toegewezen die je bijstaat en begeleidt. We 

dompelen je ook meteen onder in een op maat gemaakt opleidingstraject (Artes Academy) 
• 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! 


