
 

 

VOOR ONMIDDELLIJKE INDIENSTNAME ZOEKEN WIJ EEN : 

 

PROJECT MANAGER  (M/F/X) 
Voor onze voortdurend groeiende onderneming zijn wij op zoek naar een gedreven 
project manager. 

Onze groep beoogt een stijlvolle uitstraling. Je oog voor kwaliteit is dus een must! 

 

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?  

 

Je belangrijkste taak zal het coördineren zijn van zowel kleine als grote 
verlichtingsprojecten waarbij je nauwlettend alles in het werk stelt om de 
vooropgestelde deadlines te halen en waarbij je nooit onze vooropgestelde high-
standard kwaliteitseisen uit het oog verliest. Tevens ben je een geboren 
communicator, zowel intern als extern, met alle betrokken partijen tijdens jouw 
projecten. 

Je bent in staat om een haalbaarheidsstudie te maken, een gerichte 
kostprijscalculatie en offerte te maken, de projectplanning op te maken en op te 
volgen, de organisatie op jou te nemen van A tot Z van zodra het project is 
gewonnen. Hiervoor communiceer je met alle interne diensten (R&D, planning, 
boekhouding, account manager …) alsook met de klant zelf. 

Bij specifieke wensen in bepaalde projecten kan je ook diverse engineeroplossingen 
aanreiken indien nodig. 



 

 

Je bent de key-manager binnen Orbit om het overzicht te bewaken over alle 
lopende projecten ! 

Ad hoc kan je ingeschakeld worden in onze interne dienst van technical support of 
de aftersales. 

 

PROFIEL 

Je genoot een opleiding in een Technische Master of je bent gelijkwaardig door 
ervaring; 

Je hebt reeds een eerste ervaring opgedaan in projectcoördinatie, bij voorkeur in de 
verlichtingssector 

Je hebt een probleemoplossend vermogen. 

 

JE KRIJGT VAN ONS 

Vaste functie binnen een dynamische werkomgeving met doorgroeimogelijkheden. 

Je wordt beloond met een aantrekkelijk en motiverend salarispakket. 
Graag jouw cv en motivatiebrief richten naar  “HR@orbit-lighting.com” 
 

JE KIEST VOOR ORBIT WANT  

Je houdt van de no-nonsens aanpak van een KMO;  

Je werkt graag in een hecht en gemotiveerd team dat er samen met jou voor wil 
gaan;  



 

 

Innovatie en continue verbetering zijn jouw tweede natuur; 

Je gelooft in een vlakke organisatiestructuur waar vertrouwen centraal staat;  

’t Is overal iets, maar bij ons...  

… vind je naast een pingpong tafel ook: autonomie, humor, een 
evenwichtige work-life balance en creatieve collega’s.  

…. werk je voor uitdagende en inspirerende klanten.  

…. werk je niet voor niets.  

…. gaan we voor jouw persoonlijke ontwikkeling. 

 


