
 
 

Botec is een jong en dynamisch ingenieursbureau dat dank zij de gedrevenheid van de bestuurders en hun 

medewerkers een nog steeds groeiende bekendheid heeft verworven in de bouwsector. 

Botec ontwerpt en coördineert de uitvoering van alle technische uitrustingen in gebouwen; waaronder sanitaire 

installaties, elektrotechnische uitrusting, verwarming, verluchting en klimaatbeheersing, transportsystemen (oa 

liften), keukenuitrustingen, verdeelnetten van medische en industriële gassen, speciale medische technieken en 

vaste medische uitrusting,… 

met rat ioneel gebruik van energie,  water en grondstoffen in het  kader van duurzaam 

bouwen. 

Botec is werkzaam in verschillende sectoren, maar gespecialiseerd in de uitrusting van gebouwen in de 
gezondheids- en verzorgingssector omvattende de serviceflats of assistentiewoningen, woon- en zorgcentra voor 
bejaarden of andersvaliden, ziekenhuizen,… 

Deze laatste met bijzondere aandacht voor de zeer technische diensten zoals hartzorg,  intensieve zorgen, 

operatiekwartieren, medische beeldvorming en observatie-,  specifieke behandelings- en 

onderzoeksafdelingen.  De technische evolutie met betrekking tot deze diensten wordt bijgevolg op de voet 

gevolgd. 

Door extrapolatie van deze kennis stemmen wij de technische uitrusting van utiliteitsbouw voor de openbare - / 

privé-sector perfect af op behoeften en functionaliteit. 

 

In vele gevallen gaat het om gesubsidieerde projecten. Wij vinden het belangrijk subsidiegelden rendementvol 

en zo functioneel mogelijk aan te wenden! Daarom is budgetbepaling en –controle voor ons een 

vanzelfsprekend onderdeel van onze taken. 

Aangezien de vraag naar onze diensten groot is, zijn wij geregeld op zoek naar 

gemotiveerde en getalenteerde medewerkers. 

Momenteel is Botec dringend op zoek naar: een gemotiveerde Master in de 

Industriële Wetenschappen elektromechanica of elektrotechniek of bachelor 

elektromechanica, elektrotechniek, klimatisatie of energiemanagement 

 
Functieomschrijving 
als deel van het team ontwerp, teken en beschrijf je technische uitrustingen met 

- coaching van de tekenaars 

- effectieve controle en toezicht op de werf bij uitvoering 

met als eindproduct (doel): 

(Een uitvoerbaar ontwerp van) een elektrotechnische installatie die milieuvriendelijk en energiezuinig is. 
 
Gewenst profiel 

Je beschikt over een perfecte kennis van het Nederlands (mondeling én schriftelijk). 

Je beheerst het Frans en het Engels. 

Je bent vertrouwd met MS Office, Outlook, AutoCAD en/of Revit en Internet. 

Je bent enthousiast, contactvaardig en stressbestendig. 

Je bent voldoende assertief. 

Je bent leergierig, ondernemend, teamgericht, communicatief, flexibel en contactvaardig. 

Je hebt een goed organisatievermogen en werkt resultaatgericht en bij voorkeur in teamverband. 

Je durft verantwoordelijkheid op te nemen. 

 



 
 

 
Taakomschrijving Ontwerper jr: 
VOORONTWERP 
-        planning taken van tekenaars  en ontwerpers 
-        zich op de hoogte stellen van het programma van eisen en Technisch Memorandum, architectuurplannen, verslag EPB-er 
-        voorontwerp maken van de installatie en opdracht overmaken aan de tekenaars 
  
ONTWERP 
-        studies (licht-, zonne- enz) en berekeningen maken 
-        uitgetekende plattegronden controleren, laten verbeteren indien nodig en bespreken met bouwheer en/of architect 
-        raming opstellen 
-        bijzonder bestek opstellen (de volledige installatie eenduidig beschrijven) 
-        offertes aanvragen bij de nutsmaatschappijen 
  
OPVOLGEN WERF 
-        overleggen met aannemers wat er uitgevoerd moeten worden 
-        beoordelen van technische fiches voorgelegd door aannemers 
-        wekelijks werf controleren en werfvergaderingen bijwonen en afspraken noteren 
-        goed contact onderhouden met aannemers technieken 
-        problemen op de werf oplossen 
-        beoordelen van door de aannemer / bouwheer voorgestelde meer - en minwerken 
-        maandelijks de vorderingsstaten controleren 
  
VOORLOPIGE AANVAARDING (VA) 
-        laatste rondgang werf doen als voorbereiding op voorlopige aanvaarding  
-        “as-built” dossiers nakijken 
  
NAZORG & DEFINITIEVE AANVAARDING (DA) 
-        vanaf fase VA onmiddellijk inspelen op door de gebruiker gemelde problemen en tekorten en deze oplossen 
-        controleren of alle opmerkingen afgehandeld zijn van de VA alsook of voldaan werd aan de voorwaarden tijdens de garantieperiode 
-        DA organiseren 

 
Wij bieden een boeiende, afwisselende job in een jong team. 

Je kan rekenen op een vast bediendecontract, een competitief salaris en doorgroeimogelijkheden op termijn. 

Onze kantoren zijn gemakkelijk bereikbaar en wij beschikken over een eigen fietsenstalling en parking. 

 

Voel je je aangetrokken tot een van deze functies, stuur dan je uitgebreid curriculum 

vitae naar 
Ingenieursbureau Botec nv 

Terstraetenweg 33 

2160 Wommelgem 

tel: 03 354 36 18 

e-mail: i.cromheeke@botec.be 

 

 


