Sumi Smart & Connected Buildings
www.sumismart.com
één van de meest ervaren integrator-teams 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. Dankzij de eigen R&D activiteiten
worden gebruiksvriendelijke multisite oplossingen aangeboden aan toonaangevende retailers om hun honderden
vestigingen smart & connected te maken, ze technisch op te volgen en aan te sturen via het baanbrekende platform
www.shopcontroller.be. Om ons SHOPCONTROLLER-team te versterken zoeken we

PROJECT MANAGER
Voorbereiding en coördinatie van de opstarts van remote building automation in foodretail

Functieomschrijving
Intern stuurt u een klein team aan, extern coördineert u alle stakeholders en partners van dit ambitieuze project, gaande
van alle betrokkenen in de divisies bij de foodretailer (IT, ISO, Maintenance, Special Technics, Supermarktdirecties, etc) tot
alle betrokkenen bij de door de foodretailer geselecteerde installatiebedrijven inzake Elektriciteit, Verlichting, HVAC,
Cooling, Alarm, etc.
U zorgt dat per winkel- of supermarktfiliaal de aansluiting aan het SHOPCONTROLLER-platform goed voorbereid wordt met
alle betrokkenen en springt zelf in waar nodig, en hiervoor
-

Analyseert u alle aanwezige en voorziene technieken en systemen (HVAC/Fridge/Elec/Sensoriek/Network)
Onderzoekt u de mogelijke opties voor technische koppeling en communicatie
Overlegt u met het technisch facility management van de retailer en de door hem aangewezen technici
Maakt u een offerte dossier op
Maakt u een order dossier op
Coördineert u alle betrokken stakeholders
Superviseert het opstartdossier op met onder meer :
zorgt u dat alle instellingen en parameters in de web interface goed ingesteld staan
analyseert u de binnenkomende data (elec/water/gas/sensoren/temperaturen/vocht/etc…)
brengt u optimalisatie aan
volgt u het alert-management op
overlegt u met de klant

Algemene competenties :
Soepele polyvalente persoonlijkheid
Automatisering van elektrische installaties, koeling, en gebouwen intelligentie boeien je mateloos,
Organiseren en coördineren is je op het lijf geschreven
Efficiënt in communicatie, intern en extern. Goed inzicht in het functioneren van het bouwproces, van de retailsector en van alle 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 & opleiding
Bachelor of Master niveau (of gelijkwaardig door ervaring) in automation, IT, regeltechniek, HVAC, koeltechniek,
elektrotechniek, elektro-mechanica, elektronica. met liefst 5 jaar ervaring in project management en Building Automation.
Alle kennis en ervaring die je hebt opgebouwd inzake PLC’s, Modbus, Databases, Cloudplatformen, Web Interfaces,
Autocad, E-Plan zal van pas komen. Wij zoeken geen perfect 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

