
CURANDO O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede vzw  

Pensionaatstraat 8A—8755 Ruiselede 

www.curando.be 

Curando O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede vzw is een christelijk geïnspireerde organisatie die bestaat uit 5 woon-

zorgzones  met ondersteunende woon- en zorgformules (assistentiewoningen, thuisverpleging, dienstencentra, 

woonzorgcentra, dagverzorgingscentra, herstelverblijven en centra voor kortverblijf).  

De vzw telt ruim 1000 personeelsleden.  

Momenteel is er een boeiende vacature voor:  

Functiebeschrijving 

 Je staat in voor de opmaak van het technisch ontwerp tot en met het aanbestedingsdossier van de gebouwen installaties 
(verwarming, ventilatie, sanitair en elektriciteit (HS en LS) voor onze nieuwbouw– en verbouwingsprojecten. 

 Tijdens de uitvoering van de projecten bewaak je op vlak van technieken de kwaliteit en controleer je de uitgevoerde werken,  
de vooruitgang van de werken en de budgetten. Indien nodig onderneem je actie. Je maakt deel uit van het projectteam  
(architect, projectleider) en neemt actief deel aan de bouwmeetings. 

 Je doet voorstellen ter optimalisatie van het gebouwenpark op vlak van technieken o.a. in functie van betrouwbaarheid,  
onderhoudskost, energiebesparing. 

 Je staat in voor het uitwerken van acties ter verbetering van de reguliere werking van het departement. 

 Je rapporteert rechtstreeks aan het departementshoofd gebouwen. 

Uw profiel 

Kennis en vaardigheden: 

 Een opleiding als burgerlijk of industrieel ingenieur bouwkunde/elektromechanica/energie en enkele jaren ervaring als  
ingenieur technieken is aangewezen. 

 Je hebt niet alleen een passie voor techniek, maar zeker ook voor hernieuwbare energieën en duurzaam bouwen. 

 Je beschikt over een ruime kennis van materialen en technische voorschriften. 

 Ervaring met het uitwerken van aanbestedingsdossiers en/of prestatiebestekken is absoluut een pluspunt. 

 Je werkt vlot met MS Office en AutoCAD.  Ervaring met BIM is een pluspunt. 
 

Persoonlijkheid: 

 Je werkt zowel zelfstandig als in team. 

 Je bent proactief en beschikt over inzet en doorzettingsvermogen om deadlines te respecteren. 

 Je hebt oog voor kwaliteit en deadlines. 

 Je bent sterk in probleemanalyse en coördineren. 

 Je bent sterk in communicatie. 

 Je bent een allrounder met een gedreven hands-on-mentaliteit. 

 Je onderschrijft onze christelijke levensvisie. 

Ons aanbod 

 Voltijdse job met een contract van onbepaalde duur, 

 Verloning volgens de sectorale barema's met   

      maaltijdcheques, 

 Een aangename werksfeer in een groeiende vzw, 

 Een gevarieerde job met voldoende bijscholingsmogelijkheden. 

Hoe solliciteren? 

 Stuur je sollicitatiebrief met  uitgebreid cv naar vzw 
Curando, t.a.v. mevrouw Nele de Winne,  
departementshoofd gebouwen,  
Pensionaatstraat 8A-8755 Ruiselede 
(nele.dewinne@curando.be). 

 Voor inlichtingen kan je terecht bij mevrouw 
Nele de Winne (0484/90 56 68). 

 Weerhouden kandidaten zullen uitgenodigd worden 
voor een selectiegesprek en een assessment.  

 We garanderen absolute discretie bij de  
behandeling van uw sollicitatie.  

Projectingenieur technieken 

Centrale diensten — Ruiselede 


