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TEAMLEIDER
HET PROJECT
Het doel van het project is het bouwen van de negende Belgische zonnewagen. Hiermee neem je deel aan het
wereldkampioenschap voor zonnewagens in Australië, de Bridgestone World Solar Challenge. Je doorloopt het hele
proces van ontwerpen, produceren, testen en racen, samen met een groep van ambitieuze en gemotiveerde
studenten. Met talloze bedrijven ontwikkel je nieuwe innovaties om de meest efficiënte wagen te bouwen.
Uiteindelijk neem je het met jouw team op tegen de beste universiteiten van over de hele wereld en strijden jullie
samen voor de eerste plaats. Dit project zal je helpen om een state-of-the-art ingenieur te worden!

DE FUNCTIE
Als teamleider is jouw belangrijkste verantwoordelijkheid het welzijn van het team en ieder teamlid. Je bewaakt de
structuur van het project voor een effectieve en efficiënte werking, waarbinnen elk individu zijn/haar kwaliteiten
optimaal kan inzetten. De rol van teamleider is bijzonder gevarieerd: elke dag komen er nieuwe uitdagingen naar
boven die je samen met iedereen zal overwinnen. Je bent het gezicht van het team voor de buitenwereld en vormt
dus ook het aanspreekpunt voor de organisatie van de race en enkele strategische partners. Je zal (technisch) het
overzicht bewaren, bijspringen waar je team je het meest nodig heeft en doordachte beslissingen nemen in lijn met
de visie van de gehele organisatie.

JOUW PROFIEL









Een gemotiveerde teamspeler met sterke communicatieskills
Een luisterend oor dat met de input van een groot team de juiste knopen kan doorhakken
Een extraverte, ondernemende houding
Een creatieve, out-of-the-box mindset
Een goede onderhandelaar
Een sterke technische interesse en voldoende praktisch inzicht
Bachelor/master in de Industriële Ingenieurswetenschappen, Ingenieurswetenschappen of
Handelsingenieur
Klaar om heel wat tijd en moeite in dit project te steken!

WAT WIJ TE BIEDEN HEBBEN







Een project vol ervaringen die je niet in je gewone studie opdoet
Hoofdrol spelen in de strategische beslissingen die genomen moeten worden
Het ontdekken van een heus ingenieursproject en de verschillende fasen ervan: concept, ontwerp, productie,
testen
In contact staan en samenwerken met de grootste bedrijven in de industrie
Een hechte groep en een raceavontuur om nooit te vergeten
De ervaring van je leven en zoveel meer!

BEN JE GEÏNTERESSEERD?
Stuur jouw CV en MOTIVATIEBRIEF naar recruitment@solarteam.be

