
Legrand Group Belgium, met zetel  

in Diegem, is een filiaal van de Franse 

Legrand Group die wereldwijd 35.000 

mensen tewerkstelt in meer dan  

70 landen. 

Legrand is de specialist op wereld-

vlak in producten en systemen  

voor elektrische installaties en  

informaticanetwerken voor woon-  

en werkomgeving. 

Legrand Group Belgium vertegen-

woordigt de merken Legrand en 

BTicino op de Belgisch-Luxemburgse 

markt en beschikt over een  

uitgebreid gamma innoverende  

producten voor de woningbouw 

(schakelaars, domotica, distributie 

en beveiliging), de tertiaire sector 

(scholen, ziekenhuizen, kantoren, 

hotels, ...) evenals de industrie. 

Om verder in te spelen op de groei, 

zijn zij op zoek naar volgende  

ambitieuze professional (m/v):

Voor meer informatie: 

www.legrand.be

Legrand Group Belgium nv
Kouterveldstraat, 9
1831 Diegem
T +32 (0)271917 11
F +32 (0)271917 00
E info.be@legrandgroup.be

FOLLOW US ALSO ON

www.youtube.com/legrandgroupbelgium

facebook.com/bticino.belgium

UW FUNCTIE
 Als projectleider zorg je dat elk project vlekkeloos verloopt, van de offerte tot de 
oplevering. Je bent in eerste instantie de technische steun en toeverlaat van je collega’s. 

 Je verstrekt technisch advies, analyseert aanvragen en lastenboeken. Ook na de verkoop 
zorg je voor ondersteuning. Aan de hand van je bezoeken bij de klanten op het terrein stel 
je een rapport op met gedetailleerde projectinformatie. Met scherpe blik coördineer en 
controleer je het volledige traject. Bij afloop van het project evalueer je: je berekent de 
reële kost, en je bespreekt procesverbeteringen met je collega’s als dat nodig is. 

 Als projectleider heb je dus een dubbele verantwoordelijkheid: je geeft technische 
ondersteuning aan het Legrand datacenter team, en je neemt de leiding op van projecten.

UW PROFIEL
 Je beschik over een relevante opleiding of je bent thuis in de materie van datacenters en 
aanverwante domeinen. Enkele jaren werkervaring zijn hierbij zeker een pluspunt maar 
geen must. Het allerbelangrijkste zijn je technische inzicht en kritische blik die een feilloze 
service aan je collega’s en klanten garanderen. Overleg en communicatie zijn je niet 
vreemd: enkel zo geraken mensen, verwachtingen en doelen op elkaar afgestemd.

ONS AANBOD?
 In deze veelzijdige functie kan je je coördinatietalent en verantwoordelijkheidszin helemaal 
kwijt. Je werkt voor een internationaal bedrijf met een ijzersterke reputatie en een gezonde 
groeiambitie. Tegenover jouw inzet staat een zeer motiverend salarispakket , zoals een 
bedrijfswagen, een home office-pakket en extralegale voordelen.

INTERESSE?
Stuur dan snel je sollicitatiebrief en CV naar:
Legrand Group Belgium N.V., Kouterveldstraat 9, 1831 Diegem 
ter attentie van de afdeling Human Resources.
Mail: info.be@legrandgroup.be

Om het team van Minkels te versterken,  
is Legrand Group Belgium op zoek naar een:

Commercieel Projectleider 
Datacenters m/v


