
Een vakspecialist zijn en toch elke dag iets nieuws leren. Dat kan ik bij Schüco. 
De Schüco Groep, met hoofdzetel in Bielefeld, Duitsland, ontwikkelt en verkoopt systeemoplossingen voor ramen, deuren en gevels. 

Met wereldwijd 6.330 werknemers streeft het bedrijf ernaar vandaag en in de toekomst sectorleider te zijn op het gebied van 

technologie en dienstverlening. Naast innovatieve producten voor residentiële en commerciële gebouwen biedt de specialist in 

gebouwschil ook advies en digitale oplossingen voor alle fasen van een bouwproject - van het eerste idee tot de planning, productie en 

installatie. Wereldwijd werken 10.000 vaklui en 30.000 architectenbureaus, maar ook bouwbedrijven die opdracht geven voor de bouw 

van een gebouw, met Schüco. Het bedrijf is opgericht in 1951, is nu actief in meer dan 80 landen en haalde in 2021 een jaaromzet van 

1,995 miljard euro.

Technische Projectadviseur (m/v/x) binnendienst 

 Jij bent dé contactpersoon voor constructeurs en 

architecten van de planningsfase tot en met de 

realisatiefase. Met jouw expertise op het gebied van oa 

gevelbouw, statica, bouwfysica, bouwtechniek en allerlei 

andere technische vraagstukken geef je onze partners 

advies en ondersteuning.  

 Je werkt hand in hand met onze technische adviseurs in de 

buitendienst en biedt ondersteuning bij technische 

vraagstukken en calculaties 

 Je berekent projecten met behulp van de interne 

berekeningssoftware Schücal 

Stel je eens voor…. Werken bij de meest innovatieve 

systeemleverancier en bij al die prachtige architectonische 

hoogstandjes, met trots te kunnen vertellen dat jij deze mede 

mogelijk hebt gemaakt…  uit dit gevoel van trots putten wij 

dagelijks onze motivatie en enthousiasme met het hele team! 

 Een afgeronde technische opleiding in combinatie met een 

eerste werkervaring in de raam-, deur- en gevelbranche 

 Een uitgesproken klant- en servicegerichtheid in combinatie 

met een open en sympathieke persoonlijkheid 

 Kennis van tekenprogramma's en berekeningssoftware 

(Schücal, Logical, Autocad, Revit)  

Inspireer ons met:  

 Jouw vermogen om jouw technische kennis op een 

charmante en gemakkelijk te begrijpen manier te verpakken

 Jouw meertaligheid (Frans, Duits, Nederlands) 

 Knowhow op het gebied van en affiniteit met ‘digital 

engineering’, zoals BIM 

 Jouw verhaal

DIT BIEDEN WE U AAN DIT IS UW WEG NAAR ONS
- Werken in één van de meest innovatieve 

kantoorlocaties in België: De nieuwe innovatiecampus 

Living Tomorrow te Vilvoorde 

- Een aantrekkelijk loon 

- Een spannend introductieprogramma alsook verdere 

opleidingen 

- Uitdagende en spannende projecten; je bent een deel 

van het geheel. 

- Doorgroeimogelijkheden in het bedrijf  

- Flexibele werktijden en werkplekken zijn bespreekbaar 

Solliciteer gemakkelijk en snel via onze website of 

schueco_belgium@schueco.com. Indien u vragen heeft, aarzel 

dan niet om contact op te nemen met Julie Longle op +32 87 63 

96 21.


