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MBG behoort al meerdere decennia tot de grootste bouwbedrijven in Vlaanderen. Onze gedrevenheid 

voor innovatie, kwaliteit én flexibiliteit komt op tal van manieren tot uiting. Wij realiseren projecten van klein tot 

megagroot, zowel nieuwbouw als renovatie.  Noem een belangrijk bouwproject in Vlaanderen van de afgelopen jaren 

en de kans is groot dat wij het hebben gerealiseerd. Dankzij de inbedding in de overkoepelende groep CFE, combineert 

MBG de flexibiliteit van een zelfstandig opererend bouwbedrijf met een hoge betrouwbaarheid en grote financiële 

slagkracht.  

 

Voor de uitbreiding en versterking van ons team in Wilrijk zijn wij op zoek naar een bijkomende: 

 

Projectingenieur Bouw  
 
 
Je rol 
  
Je werkt op projectmatige basis en rapporteert aan de projectleider. Door technische en administratieve 
verbeteringen (uitvoeringsmethodiek, planning, uitvoeringsdocumenten, …) zorg je voor een meer rendabele 
werf: 

 

• Je bewaakt en beheerst financiële, technische en administratieve aspecten van 
werkzaamheden gerelateerd aan de werkvoorbereiding. 

• Je bewaakt de projectplanning en werkt ze uit in samenspraak met de projectleider. 

• Je volgt de studie op in samenspraak met de studiedienst en de projectleider. Je controleert het 
ontwerp op randvoorwaarden die betrekking hebben op de uitvoering. Samen met de 
projectleider leg je vervolgens de uitvoeringsmethoden vast. 

• Je raadpleegt de preventieadviseur om eventuele taak-risico analyses op te stellen en houdt 
rekening met veiligheidsvoorzieningen bij de uitvoering. 

• Je organiseert en begeleidt de verplichte keuringen van het materieel en voert 1x per maand 
een veiligheidsrondgang uit. 

• Je helpt bij het opstellen en uitvoeren van kwaliteitscontroles op de werf. Je bewaakt van de 
kwaliteitsregistraties op de bouwplaats (afwijkingen, klachten, keuringen,..) 

 
 
Je profiel: 
 

• Je behaalde recent een diploma burgerlijk bouwkundig ingenieur of industrieel ingenieur 
bouwkunde.  

• Je bent sterk in communicatie en organisatie.  

• Je denkt planmatig en resultaatgericht.  

• Je spreekt vloeiend Nederlands, en kan jezelf uitdrukken in het Engels en het Frans. 

• Je hebt ervaring met MS Project & Autocad 

• Indien je veiligheidscursus VCA-VOL (leidinggevend) gevolgd hebt, is dit een plus 
 

 
 

Wij bieden: 

 

Wij bieden jou een boeiende functie in een sterk groeiende onderneming die deel uitmaakt van een grotere groep, 
een competitief salaris en extra-legale voordelen, een bedrijfscultuur die respect heeft voor de medewerkers en 
een open communicatie voert.  
 


