SECO GROUP is de referentie in “third party” advies ten dienste van de bouwsector, die met meer
dan 300 hooggespecialiseerde medewerkers focust op risicoverlaging, het verhogen van de
veiligheid en de optimalisatie van technische oplossingen, voor zowel gebouwen als
infrastructuur. Duurzaamheid, kwaliteit, comfort, energie-efficiëntie en ecologische voetafdruk
staan hierbij centraal.
De internationalisering is een fundamentele strategische keuze. SECO heeft zich in twee
belangrijke domeinen ontwikkeld: enerzijds de technische controle van projecten en anderzijds
de certificatie, de inspectie en de technische goedkeuring van bouwproducten.
SECO staat voor:
•
•
•
•
•
•
•

Gemotiveerde ingenieurs met ownership
Pragmatische aanpak met aandacht voor de vereisten van elk project
Alle gespecialiseerde disciplines onder één dak
De beste experts, met een proactieve houding
Een community die samenwerkt met de beste universiteiten
Onderbouwde expertise voor betere en snellere beslissingen
Praktische en innovatieve oplossingen

Binnen de afdeling inspectie, die zo’n 1200 productiebedrijven van bouwmaterialen in 48 landen
tot z’n klanten rekent, zijn we momenteel op zoek naar meerdere (m/v)

Bouwkundig Ingenieurs
Indien je sterk geïnteresseerd bent in en ervaring hebt met risicoanalyse van bouwkundige
toepassingen en/of de kwaliteitszorg bij productie en uitvoering, kan je bij SECO GROUP terecht
voor een boeiende en veelzijdige job, waarbij je in functie van je kennis- en ervaringsniveau
•
•

bezoeken uitvoert bij producenten voor externe controle op de fabricage van
ruwbouwmaterialen;
inspecties en kwaliteitsaudits uitvoert op basis van vastgelegde regels en normen om de
kwaliteit en conformiteit te bewaken;

•
•
•
•

nieuwe en innovatieve producten, bouwsystemen en -processen analyseert en
documenteert in het kader van certificatie en goedkeuring;
voortdurend op de hoogte blijft van normatieve en reglementaire ontwikkelingen binnen
het werkdomein door deelname aan (internationale) werkgroepen en commissies;
zelfstandig innovatieprojecten initieert rond de nieuwste ontwikkelingen binnen je
domein zoals duurzaamheid, hergebruik van materialen, smart building,…
meestal op verplaatsing werkt in Vlaanderen, af en toe op ons kantoor in regio Brussel, en
occasioneel korte prestaties in het buitenland levert;

Je profiel:
•
•

•
•

Je bent (bachelor of) master in de bouwkunde, chemie, materiaalkunde, geologie,… of je
bent architect, ingenieur-architect of gelijkwaardig door ervaring;
Je bezit een degelijke technische kennis van ruwbouwmaterialen (bv. via ervaring bij een
studiebureau, een producent, een labo, een aannemer of onderzoeksinstelling), expertise
in betontechnologie is een pluspunt
Je hebt interesse in een job met veel externe contacten; en je communiceert vlot (liefst
ook in F/E) met alle stakeholders
Je bent in staat om autonoom je job te organiseren, en om onafhankelijk en in volstrekte
onpartijdigheid te werken;

SECO biedt:
•

•
•
•
•

De kans om deel uit te maken van een team internationaal erkende top-experts, die mee
aan het stuur zitten van innovatie binnen de bouwsector en op die manier
maatschappelijke meerwaarde creëren
Een fijn team collega’s om mee samen te werken in een dynamische en open
werkomgeving
Uitgebreide opleidings- en ontwikkelingprogramma’s waarbij ieder talent de kans krijgt
om te groeien binnen een brede waaier van loopbaanmogelijkheden;
Een grote autonomie in de organisatie van je eigen werk, ondersteund door een
professionele kennisorganisatie en de modernste tools
Een uitstekende verloning, met firmawagen en extralegale voordelen.

Interesse ? Contacteer Jan Vandenhende via jan@hr-management.be of +32 477 328534 voor
meer info. We zorgen voor een discrete en Covid-proof behandeling van je kandidatuur. Bezoek
onze websites www.secogroup.be en www.bcca.be

