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Xenadwie? 
 
Xenadvies is gespecialiseerd in bouwstudies en -metingen, op het kantoor in Wuustwezel (Xenadvies bvba) doen 
we in hoofdzaak de EPB-verslaggeving en dat net-ietsje-meer! Niet droogjes gegevens verzamelen en 
rapporteren, maar de bouwheer en de architect bijstaan met raad en daad.  
 
Aanvullend op de EPB-dienstverlening stelt het kantoor in Wuustwezel ook EPC’s op en worden energieadviezen 
opgesteld voor wie er nood aan heeft, los van nieuwbouw/renovatie of verkoop/verhuur. Daarnaast doen we alle 
communicatie voor de veiligheidscoördinatie. 
 
Ben jij gebeten door EPB en klaar voor een klantvriendelijke aanpak? Wil je daarnaast ook op termijn een kantoor 
mee organiseren en samen met je collega’s zin geven aan je werk en de toekomst van Xenadvies? Lees alvast 
onderstaande functie en bezorg ons jouw CV. Wie weet word jij binnenkort wel onze nieuwe collega op het 
kantoor in Wuustwezel! 
 
Jouw functie: 

• We zijn in startfase op zoek naar een projectleider voor in hoofdzaak de grotere EPB-dossiers. 
Hieronder verstaan we projecten met meerdere wooneenheden, doorgedreven technische installaties 
zoals collectieve stookplaatsen en externe warmteleveringen, … Je gaat deze grondig voorbereiden, 
bestuderen, adviseren en beheersen; 

• Daarnaast verzorg jij ook de feitelijke verslaggeving, eerste berekening en eindaangiftes. Hiervoor werk 
je op het EP nummer van de zaakvoerder van het kantoor in Wuustwezel; 

• In eerste instantie werk je hoofdzakelijk op de computer op ons kantoor, je komt via mail en telefonisch 
in contact met de eindklant. Verder maak je ook afspraken met de klanten meestal op ons kantoor en je 
voert deze uit in een persoonlijk gesprek. Tijdens deze gesprekken sta jij in voor de heldere en duidelijke 
communicatie van het advies naar de klant toe; 

• Je ideeën tot verbetering wil je delen en met de waardevolle gaan wij aan de slag om ons te verbeteren. 
Kortom, mede door jouw input en inspiratie kunnen wij als organisatie verbeteren, professionaliseren en 
vooral innoveren; 

• Na een opleidingstraject van ongeveer 12 maanden, ben je bereid om mee een plan op te zetten waarbij 
jij medezaakvoerder zal worden van Xenadvies bvba. Concreet is dit het behalen van het EP nummer en 
zal je takenpakket dan aangevuld worden met oa public relations, het opvolgen van de wetgeving en 
deze implementeren in de dagdagelijkse werking op kantoor, het continu verbeteren van de interne 
werkprocessen, concrete beslissing nemen in de dossiers,… 

 
Jouw troeven: 

• Je moet in aanmerking komen om over een EP nummer te kunnen beschikken; 

• Door je commerciële flair onderhoud je zeer eenvoudig en naturel je klantenrelaties; 

• Multitasking is je niet vreemd, je kan verschillende taken tegelijk en brengt hier graag structuur in, zodat 
je verschillende taken efficiënt kan uitvoeren; 

• Indien je niet over voldoende EPB ervaring beschikt start je op in een IBO traject; 

• Je bent leergierig, de EPB-wetgeving is continu aan veranderingen onderhevig, hierin moet je je kunnen 
vastbijten; 

• Persoonlijkheid is belangrijk! Je bent iemand die zelf initiatief durft nemen, je begrijpt dat ook jij mee 
verantwoordelijk bent voor je eigen verdienste, je hebt maturiteit om zelfstandig te werken en te 
overleggen met je collega’s. 

 
Ons aanbod: 

• We starten met een voltijdse betrekking ten vroegste in augustus 2018; 

• Xenadvies leert je alles over de werking en de projectaanpak van Xenadvies; 

• In een IBO-traject leren we je alles over de EPB-wetgeving; 

• Verder en indien je wel over ervaring zou beschikken krijg je de kennis die je nog zou moeten opdoen 
i.v.m. EPB; 

• Je wordt tewerk gesteld in ons kantoor te Dorpsstraat 76/1, 2990 Wuustwezel; 

• Een marktconforme verloning met extralegale voordelen. 
 

Klinkt goed?   
Bezorg me jouw CV!  

Sara Maeyninckx – Zaakvoerder Xenadvies bvba 
sara@xenadvies.be – 0498/10 60 91 

Ik geef je een seintje zodra ik je kandidatuur goed ontvangen heb 
Graag tot snel! 


