
 

 

 

Project Engineer  
Industriële koeling 

Over ons 

Cooling, our nature!  Sabcobel is  een familiebedrijf actief in de koeling en streeft continu naar een groene 

oplossing op maat. In onze installaties leggen we de focus op het gebruik van natuurlijke koudemiddelen en 

optimaal energieverbruik en dit telkens in nauwe samenwerking met onze klanten. Onze werknemers (the 

cool people of Sabcobel) zijn van cruciaal belang om deze doelstellingen te kunnen verwezenlijken. 

Om onze afdeling Industriële Koeling  te versterken, zijn wij op zoek naar een Project Engineer. 

Jouw takenpakket 

Als Project Engineer ben je verantwoordelijk voor volgend takenpakket: 

 
Passie voor techniek 

 In de voorbereidingsfase werk je het concept verder uit en selecteer je de meest geschikte 

materialen met respect voor het vooropgestelde budget. 

 Samen met technici, monteurs en tekenaars hanteer je de best practices en weet deze te 

documenteren in een technisch dossier. 

Administratieve transparantie 

 Je volgt het project administratief op tot oplevering en hevelt het dossier over naar de service 

afdeling. 

 Finale nacalculatie op het vlak van resources, materialen, onderaannemers… en analyseert 

kosten versus budget. 

 

Klantgericht 

 Je bent luistervaardig en kan perfect de behoeften van de klant in kaart brengen om op die 

manier oplossingen te implementeren tijdens het project.  

 Je geeft feedback aan de verkoopafdeling en helpt bij de technische voorbereiding van het 

project. 

 

Team coach 

 Je stuurt onze montageteams aan in samenwerking met de project supervisors en beheert de 

planning van jouw projecten. 

 

 



 

 

 

 

Profiel 

Je beschikt over minstens 8 jaar ervaring in een gelijkaardige functie en hebt interesse en affiniteit met 

(koel)techniek. 

Vereiste competenties: 

 Je beschikt over een Bachelor- / Masteropleiding in een technische richting (elektromechanica, 

klimatisatie…) 

 Je bent communicatief sterk met commerciële flair.  

 Tevens ben je resultaatsgericht in het beheer van je projecten (o.a. respecteren budgetten) en 

de oplevering ervan. 

 Frans is een plus, maar geen must 

 Je kan je helemaal terugvinden in onze vier Sabcobel waarden: teamwork, eerlijkheid, passie en 

klantgerichtheid. 

 

Ons aanbod 

Een uitdagende  functie met ruimte voor initiatief en ondernemerschap. Je komt bovendien terecht in een 

stabiel familiebedrijf met focus op de toekomst! 

Interesse? Stuur dan snel jouw motivatie en CV door naar jobs@sabcobel.be t.a.v. Els De Koninckx (HR 

Manager). 

  

 


