
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SKY MAN INTERNATIONAL nv is een Belgische KMO, met een dochterbedrijf SKY MAN USA in Noord-Amerika, die zich 

specialiseert in de ontwikkeling en de fabricage van gemotoriseerde hangstellingen en takels voor personenvervoer, 

permanente onderhoudsinstallaties voor gevels en industriële toepassingen voor veilig personen transport op hoogte. 

 

 
(Jr.) Project Manager Access & Safety 

 
 
Functie  
“Acces & Safety”, de afdeling voor onze “thuismarkt” benaderen wij op een rechtstreekse, projectmatige manier waarbij 
we op zoek gaan naar de juiste, veilige toegangsmethode per probleemstelling (gebouw, brug, toren…). Meestal is de 
uitkomst een ‘tailor made’ installatie die in eigen beheer wordt geïnstalleerd en nadien onder een contract ook kan worden 
onderhouden, d.m.v. eigen ingenieurs, technici en onderaannemers.     

• U beheert, overlegt en coördineert de projecten met klanten (bouwheer, aannemer, architect, 
projectontwikkelaar, service providers,…), stuurt bij waar nodig en zoekt mee naar de meest efficiënte 
uitvoeringsmethodes.  

• U werkt zelfstandig en bent verantwoordelijk voor de goede technische en tijdige uitvoering van het project in 
overleg met de klant, de service techniekers, de eigen engineering afdeling, de in-house productie en de 
onderaannemers. 

• U bent verantwoordelijk voor het realiseren van het vooropgesteld projectbudget en werkt hierbij zeer nauw 
samen met de Manager Access en Safety, de Service Coördinator en Engineering. 

• Een duidelijke communicatie, gestructureerde en planmatige aanpak is cruciaal. 

• U bent in staat om technische tekeningen te interpreteren (AutoCAD). 

• U geeft technische en planmatige ondersteuning aan de Service techniekers, ook in the field. 

• U geeft opleidingen in beide landstalen op onze installaties aan de eindgebruikers 

• Als realistisch, maar ambitieus Project Manager maakt u uzelf en het bedrijf nog slagvaardiger en succesvoller 
en streeft lange termijnrelaties na met uw klanten. 

•   
Profiel  

• Graduaat elektro-mechanica of gelijkwaardig door ervaring met commerciële ingesteldheid. 

• Communicatief, resultaatgericht, teamplayer, geen 9-to-5 mentaliteit, zelfstandig, veelzijdig, klantgericht, 
probleemoplossend, enthousiast. 

• Feeling voor techniek is een must 

• Ervaring in industrie en/of bouw is een pluspunt. 

• Tweetaligheid  Nederlands – Frans is een must.  

• U werkt graag in een dynamische, familiale KMO omgeving, met plaats voor overleg  
• U hebt geen hoogtevrees 

• Een éénmalige buitenlandse verplaatsing schrikt u niet af. 

• Rijbewijs B 

• Vlot gebruik van het Engels is een troef. 

• Kennis van autocad is een troef 
 
Aanbod  

• Gepast salaris naar ervaring  
• Een verantwoordelijke functie met een gevarieerd takenpakket  
• Maaltijdcheques  
• Hospitalisatieverzekering  
• Groepsverzekering 
• Bedrijfswagen 

 
Kandidaturen sturen naar: info@sky-man.com , t.a.v. Daniëlla Van Beneden. 
 
Voor meer informatie: www.sky-man.com 


