
 
 

      

Projectmedewerker 

Pergoglass – Euroveranda bvba is een Belgische onderneming gespecialiseerd in de productie en 

plaatsing van kaderloze glasgordijnen, schuifsystemen, terrasoverkappingen en pergola’s. 

Wij zijn gevestigd in de industriezone in Puurs, maar actief over heel België. 

Functieomschrijving 

*Als projectmedewerker sta je in voor het volledig traject vanaf de verkoop van een project tot en 

met de plaatsing.  Reeds tijdens het verkoopproject zal je technische ondersteuning bieden aan de 

verkopers, waar nodig. 

*Je coördineert, plant en volgt de diverse werven op 

*Je zorgt voor de opmeting bij de klant en opmaak van het klantendossier 

*Je zorgt voor de uitwerking van de nodige tekeningen in AutoCad 

*Je zorgt voor de bestelling van de nodige materialen 

*Je coördineert en organiseert de werfopvolging 

*Je zorgt voor de overdracht en opvolging van de dossiers voor productie 

*Na de verkoop sta je in voor het opmeten bij de klant thuis en maak je het klantendossier op.  

 

Profiel 

* Je genoot een opleiding bouwkunde of bent gelijkwaardig door ervaring 

* Je hebt min. 5 jaar ervaring binnen een gelijkaardige functie  

* Je hebt ervaring met AutoCad  

* Je beschikt over een commerciële feeling 

* Je werkt zelfstandig en bent sterk in planning en organisatie 

* Je bent tweetalig (NL/FR), met een kennis van Engels 

* Je bent gemotiveerd, positief ingesteld en communicatief 

 

Jobgerelateerde competenties 

* Het technisch dossier van het project opstellen en berekenen (plannen, opmetingen, 

prijsramingen,..) 

* Projecten uitwerken op Autocad 

* Bestellen van de materialen 

* Opmaken van offertes 

* Opvolgen en bijsturen van een efficiënte werfplanning 

* Oog voor detail,  

Persoonsgebonden competenties 

* Zelfstandig werken 

* Technisch aangelegd 

* Sterk in plannen 

* Resultaatgericht 

* Nauwkeurig 

* Stressbestendig 

* Flexibiliteit (zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden) 



 
 

      

Aanbod 

Een veelzijdige en afwisselende job met verantwoordelijkheid 

We bieden je een fulltime contract van onbepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding.  

 

Werkervaring 

Min. 5 jaar relevante werkervaring 

Talenkennis 

Nederlands (zeer goed) 

Frans (goed) 

Engels (goed) 

Rijbewijs 

 

 

Contract 

* Vaste job 

* Voltijds 

 

Plaats tewerkstelling 

Rijksweg 21, 2870 Puurs 

 

Heb je interesse?   

Stuur uw CV met motivatiebrief naar Lydie@pergoglass.be 


