
 

 

  

Maintenance & Gears Heyvaert, kortweg MGH, is een jong en dynamisch servicebedrijf met als missie:  

“MGH is dé partner die de industrie draaiende houdt 
dankzij haar merkonafhankelijke en duurzame totaaloplossingen 

voor zware, elektromechanische aandrijfgroepen.”  
 

Wij zijn zowel actief in België als Nederland, Noord-Frankrijk en Luxemburg. 
Op dit moment stellen we een dertigtal personeelsleden te werk in onze vestigingen te Machelen en 
Antwerpen, wat de sfeer prettig en informeel maakt. 

Kom ons team vervolledigen en maak deel uit van een omgeving waarin je je technische kennis  
ten volle kan ontplooien! 

Momenteel zijn we op zoek naar een: 

PROJECT COÖRDINATOR (voor vestiging Antwerpen) 

Taakomschrijving: 

Als projectcoördinator zorg je ervoor dat de realisatie van lopende projecten in de werkplaats in 
goede banen wordt geleid. 

Zo maak je eerst een inschatting van de nodige middelen en tijd die de uitvoering van een  
project in beslag zal nemen. Je bereidt werkopdrachten voor waarbij je met creatief inbeeldingsvermogen 
technische oplossingen bedenkt en je communiceert deze met de dienst engineering en met de werkplaats 
om ze te kunnen realiseren.  
Je communiceert ook vlot met andere afdelingen, bv. met de afdeling aankoop en verzending om de nodige 
resources te kunnen vrijmaken of bestellen. Bij complexere technische producten neem je zelf contact op 
met mogelijke leveranciers om prijzen aan te vragen en te onderhandelen. 
Verder communiceer je nog met de verkoopsafdeling om je voorbereide bestekoffertes te bespreken.  
Dit alles terwijl je de planning nauwgezet in het oog houdt om het project binnen het gewenste tijdsschema 
te kunnen afwerken. 
 
Naast de verantwoordelijkheid die je draagt voor je projecten, ben je eveneens het eerste aanspreekpunt 
voor de Antwerpse vestiging (7 personen). Je waakt mee over de efficiënte organisatie van de vestiging en 
bent verantwoordelijk voor de dagelijkse werking.  
 
Je rapporteert rechtstreeks aan de productiemanager. 
 
Profiel:  

• Je hebt een master diploma in een technische richting (mechanica of elektromechanica) of 
bent gelijkwaardig door ervaring. 

• Je hebt een goede mondelinge kennis van het Nederlands en het Frans.  
• Je hebt een begrijpende kennis van het Engels.  
• Je leert graag bij en blijft steeds up-to-date met nieuwe technieken. 
• Ervaring in de sector is een pluspunt. 

 
Wij bieden:  

• Een uitdagende job in een bedrijf met sterk groeipotentieel en aandacht voor work-life 
balance.  

• Een contract van onbepaalde duur en een aantrekkelijk loon in verhouding tot ervaring, 
profiel en inzet alsook een pakket extralegale voordelen.  

 
Vind je jezelf terug in deze functie? Stuur je sollicitatiebrief en recent CV naar:  
Liesbeth Van Den Mosselaer, Rittwegerlaan 2B, 1830 Machelen, e-mail: Liesbeth@mgh.be, telefoon: 
02/753.00.40  


