EPB & ventilatieverslaggever - Luchtdichtheidsmeter:


Als EPB en ventilatie coördinator ben je verantwoordelijk voor de uitwerking van diverse studies
in zake EPB en ventilatiestudies voor ééngezinswoningen, meergezinswoningen en nietresidentiële gebouwen.



Je verdiept je graag in deze materie en streeft dagelijks naar de meest optimale studie op maat
van de klant.



Je zorgt voor een rapportering van de bekomen resultaten en communiceert dit duidelijk naar
de klant toe.



Je bent verantwoordelijk voor de gedane studies en doet de opvolging van het project van het
begin tot het einde.



Je volgt opleidingen en updates m.b.t. EPB/EPC wetgeving met zijn diverse onderdelen zoals
ventilatie, wamtepompen, oververhitting, bouwknopen, ingrijpende energetische renovaties,
luchtdichtheid, etc… .



Je staat in voor de meting en rapportering van de luchtdichtheid van gebouwen.



Leert stapsgewijs elk studiegebied van het bedrijf kennen ( EPB, VC, ventilatie, luchtdichtheid
en stabiliteit).



Je draagt bij tot onze kennis en hoge service graad die ons onderscheiden op de markt!



Een ondernemende werkomgeving waar je de ruimte krijgt om actief mee te denken met de
uitbouw van jouw functie;



Een bedrijf waar jouw inzet en zin voor initiatief direct worden opgemerkt en ten zeerste
worden gewaardeerd.



Een contract voor onbepaalde duur;



Voltijdse job;



Doorgroeimogelijkheid;



Interne opleidingen;



Naast het basisloon extra legale voordelen mogelijk (Bedrijfwagen, GSM, …)
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Vereiste kwalificatie:


Je behaalde minimum een professionele bachelor bouwkunde/elektromechanica – Graduaat
bouwkunde/elektromechanica

OF


Master in de industriële wetenschappen bouwkunde/elektromechanica – Industrieel ingenieur
bouwkunde/elektromechanica

Vereiste ervaringen:


Je kan goed tekenen met AUTOCAD;



Je hebt (eventueel) notie van de EPB altran 3G software en heeft bij voorkeur ervaring in deze
materie;



Je hebt een algemene kennis van technieken en installaties in privé- en industriebouw;

Persoonlijk profiel:


Je bent resultaatsgedreven en kan werken naar deadlines. Je bent een doener die technische
vaardigheden combineert met een gezonde interesse voor techniek en de activiteiten op
bouwwerven.



Je weet je agenda efficiënt te organiseren en vult jouw zin voor zelfstandigheid aan met pro
activiteit.



Je werkt liefst project gebonden – combinatie EPB, technieken en opvolging stabiliteit;



Je bent leergierig;



Je bent absoluut een teamspeler;



Om werfcontroles te kunnen uitvoeren moet je in het bezit zijn van een rijbewijs type(s): B

Herken je jezelf in dit profiel. Heb je zin in deze uitdaging en mogelijkheden tot ontplooiing?
Mail dan jouw sollicitatie met je motivatiebrief en CV, naar info@iGenia.be of neem telefonisch contact
op met zaakvoerder ir. Stiev Schockaert op het nummer 053/39.43.38.
Wij garanderen jou een snelle en discrete opvolging van jouw kandidatuur.
IGENIA bvba
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