Vacature: Projectbegeleider Weerstand bij Brand

Ben jij de juiste persoon om ons te helpen bij het uitvoeren en begeleiden van
brandweerstandsproeven?
WFRGENT NV is op zoek naar een Projectbegeleider om ons groeiende team te versterken!
Onze proeven worden uitgevoerd op bouw- en overige materialen zoals die worden gebruikt in
de transport, bouw en off-shore industrie.
Responsibilities
Als Projectbegeleider ben je verantwoordelijk voor het goede verloop van het volledige project
betreffende brandweerstandsproeven:
opvolging en controle van de door de klant gemonteerde proefelementen
het voorbereiden en uitvoeren van de proeven, strikt volgens de regels van de normen
het doorgeven van de juiste taken aan de polyvalente medewerkers van de afdeling
rapporteren van de resultaten van de proeven
direct contact houden met de klant tijdens het project
Skills / Qualifications
een professioneel bachelor diploma in bouwkunde, elektromechanica, mechanica of
gelijkwaardig door ervaring
goede kennis van AutoCAD en Microsoft Office
sterke communicatieve vaardigheden zowel schriftelijk als mondeling
interesse in onderzoek en testen van bouwelementen
kennis van bouwmaterialen
actieve kennis van het Nederlands en het Engels; kennis van het Frans is een pré
WFRGENT werkt met een NBN en ISO/IEC 17025 kwaliteitssysteem, een nauwkeurige
instelling is daarom noodzakelijk.
Wij bieden een competitief salaris, uitgebreide interne en externe opleidingsmogelijkheden, 20
vakantiedagen, 12 compensatie dagen en flexibele werktijden.
WFRGent maakt deel uit van de Element Materials Technology groep
Company Overview
Element is the best and most trusted testing partner in the world providing high value, critical
services to the Aerospace, Transportation, Oil & Gas, Fire & Building Products and
Infrastructure & Environmental sectors, where failure is not an option.
Our purpose is a simple one. We make certain that all of the materials, products and devices we
test, inspect and certify for our customers are always safe in their end application; are of
marketable quality; are compliant with all relevant industry standards and regulations and are
ultimately fit for purpose.
Element’s expanded network of over 6,000 Engaged Experts are trusted by organizations to
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test and advise on the safety, quality, performance and compliance of their products, systems
and operations.
Diversity Statement
Bij Element staan onze medewerkers voorop. Wij zijn een werkgever die gelijke kansen biedt en
diversiteit en inclusiviteit erkent als fundamenteel voor onze visie om ‘’s werelds meest
betrouwbare test partner’ te worden.
Alle kandidaten zullen zorgvuldig worden beoordeeld op basis van objectieve werk-gerelateerde
criteria zonder onderscheid naar: godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras,
geslacht, nationaliteit, sexuele geaardheid of burgerlijke staat, in overeenstemming met de
toepasselijke wetgeving.
Interesse?
Steven Van Renterghem: T 09 243 77 50 - e-mail: Steven.VanRenterghem@wfrgent.com
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