
 
 

 

Project Manager 

TREALITY: toonaangevend producent van high-end visuele oplossingen 

TREALITY is een wereldspeler en blinkt al 25 jaar uit in de ontwikkeling en implementatie van visuele 

oplossingen voor hoogtechnologische simulatoren. Onze systemen worden hoofdzakelijk gebruikt 

tijdens de opleiding van helikopter- en fast jetpiloten. Daarnaast worden onze oplossingen ook vaak 

gebruikt voor andere applicaties zoals luchtverkeersleiding en scheepsbrugsimulatoren.  

Bij TREALITY draag je bij aan een unieke missie: onze producten borgen de opleiding van toekomstige 

piloten en personen met een extreem grote verantwoordelijkheid over de veiligheid van anderen. 

Onze producten garanderen dat de opleiding van deze mensen naar het hoogst haalbare en meest 

realistische niveau gebracht wordt. 

TREALITY is internationaal actief en biedt oplossingen aan klanten over de hele wereld. Onze vestiging 

in België ligt in Kuurne (regio Kortrijk) en wij werken in tandem met ons hoofdkantoor in Xenia, OH,  

Verenigde Staten. 

Momenteel zoeken we voor onze site in Kuurne een Project Manager. 

Functie 

Als Project Manager ben je in the lead om na orderintake onze projecten van A tot Z op te volgen. 

Intern volg je de output van de betrokken afdelingen op zoals sales- en contractadministratie, 

mechanical en system engineering en deployment. Extern ben je het aanspreekpunt voor onze klanten, 

voornamelijk systeemintegratoren in een wereld van militaire avionics.  

- Je beheert simultaan meerdere projecten in een uitdagende wereld van simulatie, vaak 

military flight gerelateerd;  

- Je volgt budgetten heel strikt op en draagt rechtstreeks bij aan de marge en forecasting. Je 

helpt om toekomstige projecten budgetair goed in te schatten en draagt bij aan algemene 

efficiëntie, door middel van lessons learned en praktische feedback.  

- Je vertegenwoordigt TREALITY bij een kleinere groep van belangrijke spelers in een nichemarkt 

en je begrijpt daarbij het belang van goede relaties en repeat business; 

- In lijn met een forecast waarborg je een tijdige en correcte uitvoering met bijhorende 

facturatie naar onze klanten toe; je bent perfect op de hoogte van de afgesproken 

commerciële voorwaarden en optimaliseert eventuele afwijkingen (scope changes etc);  

- Je ondersteunt ons sales team met de opmaak van offertes, meerbepaald inschatting van 

project management costing op toekomstige projecten;  

- Je maakt regelmatig kortere zakenreizen om bijvoorbeeld project milestone meetings met de 

klant te voeren of om finaal het project op te leveren en af te sluiten.   

Je rapporteert aan de Director of Operations en presenteert regelmatig aan de CEO van TREALITY. Bij 

TREALITY hanteren we een zeer vlakke organisatie. 

 

 



 
 

Profiel 

TREALITY is op zoek naar een professional met enkele jaren ervaring in een technische B2B omgeving, 

die zowel intern als extern efficiënt kan schakelen en ook kan omgaan met de specifieke aspecten van 

op maat uitgevoerde projecten. We verwachten de volgende vaardigheden: 

- Je hebt een bachelor- of masterdiploma in een technische of andere relevante richting 

(elektronica, mechanica of optica); 

- Internationale werkervaring is geen must, maar een troef. Je houdt ervan om veel te reizen 

voor het werk;  

- Je hebt een PMP certificatie of bent bereid dit op korte termijn te behalen; 

- Je leest vlot financiële informatie zoals kostprofielen en forecasting; 

- Nederlands is je moedertaal, en je communiceert zéér vlot in het Engels. 

- Je kan vlot overweg met het Microsoft Office pakket (Excel, Outlook, Word);  

- Waarden als collegialiteit en team spirit draag je heel hoog in het vaandel;  

- Je durft bepaalde processen en manieren van werken in vraag stellen, en ze te optimaliseren; 

- Het afwegen van kosten en baten is je tweede natuur. 

Aanbod 

Bij TREALITY kom je terecht in een jong, dynamisch en vooruitstrevend team. Als spilfiguur krijg je de 

kans om op internationaal niveau te werken in een zeer interessante niche business, met uitstekende 

voorwaarden: 

- Een sterk basissalaris + bijkomend bonussysteem;  

- Flexibele werkregeling: glijtijden, home office, extra ADV-dagen…;  

- Bedrijfswagen met tankkaart 

- Cafetariaplan (fiets, pensioensparen ...) 

- Maaltijdcheques; 

- Hospitalisatieverzekering; 

- Groepsverzekering.  

Plaats tewerkstelling 

Pieter Verhaeghestraat 44, Kuurne. Sinds september vertoeven we in een gloednieuw modern pand. 

Interesse? 

Bij interesse, stuur je cv en korte motivatie naar hrbelgium@trealitysvs.com. Aarzel niet ons te 

contacteren bij verdere vragen.  
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