Een job met veel toekomstperspectieven bij een Zwitserse topbedrijf (in de sector van spoorweg- en stadsvervoertechnologie)

TRANSPORT SYSTEEM INGENIEUR (M/V)

Vacature / Vast contract, onbepaalde tijd


PLAATS VAN WERKEN

BESCHRIKBAAR

PLAATS EN DATUM

Brussel

Onmiddellijk of nader overeen te komen

Brussel, 21 november 2018

De Onderneming
GESTE Engineering is een adviesbureau bediening op het gebied van mobiliteit en veiligheid, en in het bijzonder op
het gebied van spoor-, stads- en wegtransport, operationele veiligheid / FDMS, ventilatie en flow management. Met
kantoren in Lausanne, Bern, Parijs en Brussel zijn wij sterkactief in grote projecten in Zwitserland, Frankrijk, België
en, in het algemeen, in het buitenland. We hebben een zestigtal medewerkers in dienst en groeien snel.



Uw missie
In het kader van onze ontwikkeling in transporttechniek (trein, metro, tram, autonome voertuigen) zijn wij op zoek
naar 2 ingenieurs (m/v) gespecialiseerd in systeemtechniek, en indien nodig gemotiveerd om hun opleiding te
perfectioneren.





Uw projecten zullen voornamelijk betrekking hebben op de aanleg of renovatie van automatische metrolijnen
(CBTC), tram- of spoorlijnen (ERTMS), afhankelijk van uw initiële affiniteiten.



U levert diensten op het gebied van systeemengineering en projectmanagement (functionele analyse,
systeemontwerp,
interfaceen
configuratiebeheer,
validatie,
kwaliteitsbeheer,
installatieen
inbedrijfstellingscontrole, enzovoort).



U komt met meerdere actoren en disciplines in aanraking zoals signalisatie (CBTC of ERTMS), besturing,
elektromechanische apparatuur, telecommunicatie, energie, civiele techniek.



U wordt betrokken bij projecten vanaf de voorontwerpfase tot en met de inbedrijfstelling.

Uw profiel
U wordt aangetrokken door de wereld van het openbaar vervoer. U bent dynamisch, rigoureus en autonoom. U helt
goede interpersoonlijke vaardigheden, een logische en synthetische geest en een gevoel voor organisatie en planning.







U bent in bezit van een masterdiploma in engineering algemeen ingenieur, systeemingenieur of in een
gelijkwaardig vakgebied.



U hebt ervaring als systeemingenieur binnen spoorweg-, metro-, tram-, tram- of autonome voertuigprojecten.



U bent op zoek naar gevarieerde activiteiten op het terrein en op kantoor .



U waardeert teamwork.



U spreekt vloeiend Nederlands en hebt een zeer goede kennis van het Frans en Engels.



U bent mobiel voor korte, mogelijk middellange termijn reizen.

Aanbieding


Een verantwoordelijke positie in een KMO-structuur waarin elke medewerker een sleutelrol speelt.



De mogelijkheid om mee te werken aan de ontwikkeling van de Belgische dochteronderneming van GESTE
Engineering.



Een gevarieerd en multidisciplinair teamwork aan nationale en internationale projecten van grote bekendheid.



De mogelijkheid om uw opleiding af te ronden, te evolueren en uw ervaringen te verbeteren.



Een jong en modern werkmanagement, in een familiale en vriendelijke sfeer.

Contact
Als u geïnteresseerd bent en denkt dat u aan dit profiel voldoet, nodigen wij u graag uit om een motivatiebrief met
een volledig dossier, per e-mail of per post, te sturen naar Dhr. Christophe Bodson (jobs@geste.group). Uw aanvraag
wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om alleen te reageren op aanvragen die
aan de gewenste eisen voldoen.

GESTE ENGINEERING BELGIUM NV, REGENTLAAN 37-40, 1000 BRUSSEL, BELGIË
T +32 498 38 36 86, INFO@GESTE.GROUP, WWW.GESTE.GROUP

