
 

 

ABC Sodimel maakt deel uit van de Belgische groep Ogepar (www.ogepar.com) 

 

ABC SODIMEL is een groeiende onderneming met als hoofdactiviteiten: 

Contracting/ projectbeheer van grote infrastructuurprojecten in de Democratische Republiek Congo. 

Studie, beheer en realisatie van projecten voornamelijk op het gebied van energie, middenspanning 

en laagspanningdistributie, waterkrachtcentrales, laagstroom elektriciteit, … 

In het kader van onze groei zijn wij op zoek naar een: 

 

TECHNISCH DIRECTEUR 

gevestigd te Kinshasa (Democratische Republiek Congo).  

De technisch directeur kan op termijn ook de rol van algemeen directeur op zich nemen. 

 

 

U bent verantwoordelijk voor de organisatie en het dagelijkse beheer van het bedrijf, dit op het gebied van 

energiebeheer en rapporteert aan de andere directieleden binnen de groep. U stuurt een team van 60 

medewerkers aan. 

 

U brengt met kennis en motivatie nieuwe ideeën aan, om zo projecten te verbeteren. 

U gebruikt uw technische, organisatorische en commerciële vaardigheden om een strategie uit te werken. 

Deze strategie overlegt U met de andere bedrijven binnen de groep. 

 

U genoot een technische opleiding en kan terugvallen op uw professionele ervaring. Hierdoor is snelle en 

effectieve oplossingen bieden voor problemen die zich kunnen voordoen bij verschillende projecten een 

evidentie. Tot het takenpakket behoort eveneens de planning en kostenbeheer van elk project. 

 

U verenigt uw team van 60 mensen om inspanningen te bundelen in de richting van het gemeenschappelijk 

belang. 

 

De belangrijkste activiteitengebieden van de projecten zijn: 

◌ Elektriciteitsdistributie: midden- en hoogspanningsnetwerken, laagspanningsnetwerken, 

transformatorstations, distributiestations. 

◌ Elektriciteitsproductie: thermische centrale, waterkrachtcentrale, hybride centrale. 

 

Gemiddelde omvang van projecten:  

◌ van 0,5 tot 5 miljoen € per project 

◌ gemiddeld 5 lopende projecten. 

 

  

http://www.ogepar.com/


 

TAAKOMSCHRIJVING 

 

◌ Aansturen van project-, administratieve en commerciële teams 

◌ Organisatie en monitoring van procedures 

◌ Technische oplossingen voorzien 

◌ Coördinatie van de inkoop en logistiek  

◌ Onderhandelingen en monitoring van onderaannemers 

◌ Budget en financiële monitoring van projecten 

◌ Commerciële prospectie 

◌ Analyse van specificaties 

◌ Opstellen van aanbestedingsdossiers 

◌ Beheer van planning op middellange en lange termijn 

◌ Overleg met de andere bedrijven binnen de groep 

 

VAARDIGHEDEN 

 

◌ Bij voorkeur een opleiding als burgerlijk of industrieel ingenieur (Technische kennis op het vlak van 

turbines, elektriciteit, elektromechanica) 

◌ Redactionele capaciteiten 

◌ U bent de motor van het bedrijf en toont hier uitmuntende leadership skills 

◌ Resultaatgericht, van planning en budget naar oplossing 

◌ Zin voor ondernemen 

◌ U heeft onderhandelings- en commerciële skills en bent klantgericht 

◌ Organisatiezin, het beheer van meerdere taken en projecten is 1 van uw sterke kwaliteiten 

◌ Kennis van het Frans en het Engels, Nederlandse kennis is een pluspunt 

 

 

 

Herkent U uzelf in de bovenstaande omschrijving en heeft U interesse om uw ervaring en dynamiek te laten 

bijdragen aan een groeiende groep en onderneming?  

 

Stuur dan uw cv en motivatiebrief ter attentie van de heer Emmanuel Froidbise, directeur van ABC SODIMEL op 

het volgende adres: ef@abc-engines.com 

 

 


