
 
 

Project Engineer 
 
Gudrun Commercial NV is een fabrikant van premium pralines en – truffels. Wij hebben een 

internationale klantenportefeuille en zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van totaalconcepten op 
maat van de klant.  
Gudrun maakt deel uit van de Gudrun Group, deze groep bestaat uit 3 Business Units (BU). De BU 
B2B2C is wereldwijd gespecialiseerd in totaal oplossingen voor de premium private label Retail 
klanten. De BU B2B focust zich op gepersonaliseerde corporate gifting en heeft een belangrijke positie 
in West- en Oost Europa. De BU B2C, met eveneens een belangrijke positie in Oost- en West-Europa, 
is gespecialiseerd in marketing en verkoop van premium gifting concepten aan de eindconsument via 
het internet.  
 

 

Als Project Engineer ben je verantwoordelijk voor het realiseren van investeringsprojecten van 

technische aard (infrastructuur, machines, automatisering, …) binnen de ganse Gudrun Group. Je 
werkt nauw samen met de afdelingen in Lier en in het buitenland om zo je projecten op tijd en binnen 
budget op te leveren. Ten alle tijden heb je oog voor veiligheid, kwaliteit en productiviteit. Je werkt 
vanuit onze plant en hoofdkantoor te Lier, maar je staat open om sporadisch te reizen. Onze ideale 
kandidaat is iemand die kan samenwerken met het management en externe leveranciers, maar 
evenzeer iemand die onze operatoren en techniekers kan coachen en motiveren. 
 

Je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden  

- Je voert investeringsprojecten uit van diverse aard; infrastructuur, utilities, productielijnen, 
verpakkingsmachines, automatisering, …  

- Je werkt de nodige Businesscases uit en verdedigt ze. 
- Je bent een projectmanager van A tot Z (analyses, leveranciers contacteren, budget, ROI, 

projectplanning, detailengineering, test, validatie, …) en dit voor projecten van diverse aard 
(infrastructuur, utilities, productielijnen, verpakkingsmachines, automatisering, …) 

- Je bent in staat om zelf verbeteringsprojecten voor te stellen. 
- Je ondersteunt de projecten in andere afdelingen. 
- Je ondersteunt ons New Product Development door mogelijkheden te analyseren en uit te 

werken binnen onze huidige productie- en inpaklijnen of binnen een investeringsproject. 
- Je coacht, motiveert en stimuleert onze operatoren en techniekers bij projecten. 
 

De vereiste competenties voor deze functie zijn: 

- Master als industriële ingenieur met specialisatie in elektromechanica. 
- Een mature persoonlijkheid die analytisch kan denken en oog heeft voor het groter geheel. 
- Kennis van Autocad 
- Projectmanagement 

 

Ons aanbod  
- Een cruciale rol in een internationaal bedrijf met fijne collega’s. 
- Een divers en uitdagend takenpakket. 
- Een marktconform salaris aangevuld met maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en 

groepsverzekering. 
 

Om te solliciteren mail je uw CV naar jobs@chocolates.be met de vermelding van de vacature. 

Als je vragen hebt over deze vacature, aarzel niet om ons te contacteren! 

mailto:jobs@chocolates.be

