Sumi Smart & Connected Buildings
www.sumismart.com
één van de meest ervaren integrator-bedrijven inzake automatisering van tertiaire gebouwen in België. Veel bekende grote
stations, parlementsgebouwen, overheidsadministraties, grote industriegebouwen, hotels, scholen, sportcentra, zwembaden
en concertgebouwen functioneren duurzamer dankzij de bijdrage van het Sumi-team, een fusie van de vroegere Elektromat
en DOMOTIC.LOUNGE teams. Sumi is een one-stop aanspreekpunt voor grote en kleine technische installatiebedrijven en
voor publieke en private beheerders van tertiaire gebouwen. Zij kunnen er zowel terecht voor de componenten als voor de
engineering, programmering, indienststelling en na verkoopservice. Dankzij de eigen R&D activiteiten worden
gebruiksvriendelijke multisite oplossingen aangeboden aan specifieke niches. Zo kunnen toonaangevende retailers
honderden vestigingen technisch opvolgen en aansturen via onze baanbrekende tool : zie www.shopcontroller.be

Om ons team integratoren dat deze opdrachten vervult te versterken zoeken wij meer dan één

ADJUNCT PROJECT MANAGER
lastenboek analyse, offertes, uitvoeringsdossiers

Functieomschrijving
Samenwerken in een multidisciplinair team van jonge maar reeds zeer ervaren integratoren voor het realiseren van zeer
belangrijke en boeiende projecten, waarvan enkele met internationale uitstraling.
Ons team programmeert, parametreert en start Gebouw Beheer Systemen (GBS) op in alle mogelijke
gebouwbeheerprotocollen zoals BACNet, LON-Works, Modbus, KNX, DALI, wij programmeren tevens
automatiseringstrajecten met PLC, we realiseren grafische User Interfaces en linken dit met IP, IoT, netwerk-omgevingen
en databases en uiteraard met de aanwezige gebouwtechnieken : HVAC, Elektriciteit, Toegang, Veiligheid, etc…
Jouw taak in het team bestaat uit
-

Analyseren van lastenboeken en projectvoorstellen voor onze KNX-DALI en PLC-projecten
Offertes opmaken die de klant overtuigen
Uitvoeringsdossiers nauwgezet uitwerken en overlopen met de klant
Uitwerken van aansluitschema’s, beschrijvingen van alle functies, lijsten van fysieke adressen
Voorbereiden van dashboards voor onze Shopcontroller User Interface

Algemene competenties :
Soepele polyvalente persoonlijkheid met minimum 3 jaar ervaring in automatisering van elektrische installaties, gebouwen
intelligentie boeit je mateloos.
Efficiënt in communicatie, intern en extern. Goed inzicht in het functioneren van het bouwproces en de betrokken actoren
Je bent klaar om targets te halen inzake productiviteit, foutmarges en je ziet problem solving als een uitdaging, en je
beschikt over een flexibele KMO-spirit.
Kennis
Bachelor niveau (of gelijkwaardig door ervaring) in de automatisering, IT, regeltechniek, HVAC, elektrotechniek, elektromechanica, elektronica.
Kennis en ervaring met KNX, DALI en PLC’s is diegene waarop je bij ons verder kunt bouwen. Kennis van diverse andere
protocollen in building automation, netwerken, IoT, webservers, databases en besturingssystemen is meegenomen. Wij
zoeken geen witte merel, maar als je in enkele van bovenstaande domeinen meerdere jaren ervaring kan voorleggen en
bereid bent om je ook in de andere domeinen gaandeweg te bekwamen, dan kan je passen in ons team.

Arbeidsvoorwaarden
Interessante vergoeding. Bedrijfswagen. Aantrekkelijke extra-legale voordelen. Wederzijdse flexibiliteit. Stuur uw cv
meteen naar stef@sumismart.com

