
BOUW MÉÉ AAN ONZE VERDERE INTERNATIONALE EXPANSIE… GROEI DÓÓR IN UW CARRIÈRE ALS

FUNCTIE-INHOUD & VERANTWOORDELIJKHEDEN 
Als PROJECTMANAGER met verantwoordelijkheid voor de opti-
male uitvoering van de U toevertrouwde projecten binnen de 
geplande termijn en het gebudgetteerde rendement, behoren tot 
uw taken o.a.:
A) analyseren en voorbereidingsklaar maken van museale pro-

jecten door het opstellen van de uitvoeringsplanning en bijbe-
horende budgetten met betrekking tot materialen, materieel 
en manbezetting; 

B) aansturen van de engineering en de aankoop, en eventuele 
afwijkingen van de plannen bespreken met de betreffende 
museumcuratoren, architecten en exhibition designers; 

C) opstarten, coördineren, uitvoeren en opvolgen van het project, 
zowel technisch als administratief; 

D) organiseren van de internationale werven met het leiden, 
ondersteunen en motiveren van personeel en oplossen van 
problemen; 

E) coördineren en superviseren van de afwerking met onderaan-
nemers in functie van de planning en het uitvoeren van de 
projectevaluatie en eindverrekening.
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MEYVAERT  GLASS  ENG INEER ING  nv
gevestigd in Gent, is een dynamisch toonaan-
gevend bedrijf, dat reeds sinds 1826 gespe-
cialiseerde producten met glas ontwikkelt. 
Wereldwijd is MEYVAERT een van de grootste
realisatoren van hoogkwalitatieve muse-
uminrichtingen en uitstalkasten. Daarnaast 
zorgt de afdeling Security voor bank- en 
brandbeveiliging. 

MEYVAERT ontwikkelt, produceert en instal-
leert kastwerk op maat in functie van de 
behoeften van de klant. Het bedrijf levert een 
volledig gamma tentoonstellingssystemen, 
uitgerust met de laatste ontwikkelingen in 
verlichting, klimaatcontrole, beveiligings- en 
afsluitmechanismen. 

De meer dan 1000 wereldwijd gerealiseerde 
projecten geven blijk van de internationale 
uitstraling en erkenning van MEYVAERT 
GLASS ENGINEERING. Het bedrijf werkt zeer 
nauw samen met museumcuratoren, archi-
tecten, exhibition designers en hoofdaan-
nemers om te kunnen beantwoorden aan 
de specifieke eisen in presentatie, conser-
vatie en bescherming van kunstobjecten.
Het uitzonderlijk vakmanschap van het 
MEYVAERT team is aanwezig in prestigieuze 
musea zoals het Louvre in Parijs, het Victoria 
& Albert museum in Londen, de Hermitage in 
St.Petersburg en het Cleveland Museum of 
Art in Cleveland (zie de afbeelding). 

De opdrachtgevers wordt steeds een kosten- 
besparende oplossing geboden, die toch de 
allerlaatste technologieën en innovatieve 
ideeën aan boord heeft. De geïntegreerde
projectteams bestaan uit specialisten 
met de meest diverse bekwaamheden en 
staan garant voor een afgewerkt product, 
dat structurele kwaliteit combineert met 
esthetische schoonheid. MEYVAERT heeft de 
ambitie de eerste en de beste in haar sector 
te blijven. 

In het kader van de verder geplande inter-
nationale expansie en ter ondersteuning van 
de Gedelegeerd Bestuurder, is er dringend 
behoefte aan versterking van de organisatie 
met een ervaren, dynamische en gekwalifi-
ceerde Projectmanager.

INTERNATIONAAL PROJECTMANAGER

KMC-RES© Recruitment Partners helpen bedrijven bij het vinden van goede, gekwalificeerde medewerkers met behulp van 
het unieke, innovatieve computer-, telefoon- en video ondersteund KMC-RES®
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WAT HEEFT MEYVAERT U CONCREET TE BIEDEN ?
1. een unieke opportuniteit om een bloeiend dynamisch 

bedrijf, dat wereldwijd in haar sector marktleider is,
verder succesvol uit te bouwen;

2. een verantwoordelijke topfunctie met veel afwisseling en 
persoonlijke zelfrealisatie, waarin zelfstandig ondernemen 
centraal staat;

3. een aangename, open en stimulerende werksfeer met korte 
communicatielijnen in een jong en professioneel team;

4. een competitief salarispakket met uitstekende secundaire 
voordelen en een representatieve firmawagen;

5. de mogelijkheid om in een eerste persoonlijk gesprek 
geheel vrijblijvend kennis te maken met het bedrijf.

GEWENSTE KWALIFICATIES 
Voor deze belangrijke kaderfunctie wordt de voorkeur gegeven 
aan een DYNAMISCHE, AMBITIEUZE persoonlijkheid, die volledig 
beantwoordt aan de volgende kwalificaties:
1. U heeft minimaal 5 jaar gedegen ervaring als Projectmanager met 

soortgelijke taken als hiernaast beschreven van A tot en met E.
2. U heeft bij voorkeur een eerste ervaring opgedaan met high-end 

binneninrichtingen en/of high-tech metaal-, glas- of houtcon-
structies.

3. U bent Architect en/of Ingenieur, of U heeft een gelijkwaardige 
bouwkundige ervaring.

4. U heeft goede organisatorische en communicatieve eigenschap-
pen om op ieder niveau van arbeider tot architect en museum-
conservator te kunnen functioneren.

5. U bent een charismatische teambuilder en motivator met een 
ondernemersinstelling en stressbestendigheid.

6. U getuigt van goede smaak en kan bogen op een brede culturele 
bagage en dito interesse. 

WILT U UW HUIDIGE POSITIE ECHT VERBETEREN ?

BEL JORIS DE SUTTER (050/36.13.82)
Een eenvoudig telefoontje informeert U SNEL en DISCREET 
of uw ambities overeenstemmen met ons aanbod. OOK ALS 
U MOMENTEEL NOG NIET AAN EEN VERANDERING DENKT, 
LOONT HET DE MOEITE ZICH GEHEEL VRIJBLIJVEND NADER TE 
INFORMEREN.
AARZEL NIET en BEL hiervoor ZONDER UITSTEL onze KMC-RES©
Recruitment Partner Joris De Sutter, bij voorkeur op ZATERDAG 
tussen 11:00 en 17:00 uur of op WERKDAGEN ’s morgens tussen 
8:30 en 10:00 uur, en ’s avonds tussen 19.30 en 21.00 uur.
U kunt ook schriftelijk reageren door uw c.v. omgaand bij voor-bij voor-
keur per e-mailkeur per e-mail (joris.desutter@kmc-res.com) of per fax/post 
te sturen naar K.M.C., t.a.v. Joris De Sutter, Vrijheidsstraat 107, 
B-8310 ASSEBROEK. 

www.meyvaert.be
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