
 

BELTHERM nv (www.beltherm.be), is een actieve KMO gevestigd op de industriezone De Arend 
in ZEDELGEM, met ook een vestiging in Gavere. Wij zijn gespecialiseerd in luchtbehandeling 
en in de productie van luchtkanalen. In samenwerking met studiebureaus en installateurs 
bieden wij een totaalpakket vanaf het technisch concept tot aan de oplevering bij de 
eindklanten (openbare gebouwen, industrie, kantoren, ziekenhuizen, enz.). Naast productie 
en engineering beschikken wij over een 40-tal montageploegen voor de plaatsing van 
luchtkanalen en luchtbehandelingsinstallaties voor grotere publieke ruimten (vnl. Vlaanderen). 
In Zedelgem willen wij ons team uit te breiden met (m/v):  

PROJECTLEIDER VENTILATIE 

Profiel: 
Industrieel ingenieur of technisch bachelor (bij voorkeur elektromechanica) of gelijkwaardig 
door ervaring. 
Sterk technisch-praktisch en ruimtelijk inzicht. 
Ervaring in de bouw-projectwereld, sector HVAC. 
Verantwoordelijkheidszin en communicatief sterk in overleg en onderhandelen. 
Initiatiefnemer: je weet van aanpakken en houdt van een job met beweging. 
Je bent stressbestendig en goed in plannen en organiseren. 
 

Functiebeschrijving: 
Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de correcte uitvoering en afhandeling van onze 
projecten (luchtbehandeling op grote werven): 
Ter voorbereiding van de productie en de montage werk je nieuwe opdrachten in detail uit. 
Dit omvat: 

• de materiaalbepaling en calculatie (bijgestaan door Calculatie en Ontwerp afdeling) 
• opmaken van een correct plan voor uitvoering (uitgetekend in autocad, stabicad, Revit 

door onze technisch tekenaars) 
• de aankopen van toebehoren zoals roosters, toestellen, componenten, enz.  

Je volgt het project op met onze klanten (installateur/bouwheer/studiebureau/architect…) en 
bent verantwoordelijk voor de werfbesprekingen. Je werkt oplossingsgericht. 
Je stuurt de monteurs en eventuele onderaannemers aan. 
Je staat in voor de oplevering en nacalculatie van het project. 

Aanbod: 
Als projectleider in ons bloeiend bedrijf ontvang je een interessante verloning gekoppeld aan 
een aantal extralegale voordelen. We bieden je een boeiende job en projecten met voldoende 
verantwoordelijkheid en uitdaging. Bovendien kom je terecht in een filevrije omgeving in een 
goed uitgerust kantoor waar een collegiale en aangename werksfeer heerst. Je krijgt 
ondersteuning van ervaren professionals en kansen om verder te ontwikkelen! 
 


