
 

 

 Gezocht professional in bouwstudies- en metingen  
 
       

Xenadwie?  
 
Xenadvies staat voor heldere bouwstudies en -metingen, onze focus ligt bij de EPB-verslaggeving, 
veiligheidscoördinatie, ventilatieverslaggeving en luchtdichtheidsmetingen. Daarnaast verzorgen we 
ook de EPC’s, elektrische keuringen en haalbaarheidsstudies. We zijn gespecialiseerd in deze 
bouwstudies en -metingen! Dus niet droogjes gegevens verzamelen, rapporteren en meten, wél de 
bouwheer en de architect bijstaan met raad en daad. Dat gebeurt in verschillende vormen: klassiek op 
Xenadvies-kantoor, online via EPBonline.be of ten huize bij de architect! 
 
Door onze jarenlange ervaring beschikken we over beproefde werkprocessen, templates, PR tools, 
documentbeheersystemen,… We zetten in op de toekomst, neem gerust een kijkje op EPBonline.be! 
We blijven hieraan continu werken en hiervoor rekenen wij op de waardevolle input van onze mensen 
op kantoor en zelfstandige xenadviseurs.  
 
Wij zijn opzoek naar die gedreven bouwprofessional! Zou je graag het voordeel willen ervaren van een 
stabiel inkomen, beproefde werkprocesen en toch ook je eigen agenda kunnen blijven invullen? Of ben 
je bijna einde loopbaan? Contacteer ons voor een commercieel voorstel!  
 
Wie ben jij! 
- Je beschikt momenteel over minimaal een herkenning in Vlaanderen van één tak van deze 

bouwstudies- en -metingen of je bent bereid hier zelf op korte termijn voor te zorgen 
- Je heb momenteel een aantal klanten ter beschikking waar je regelmatig dossiers voor mag 

uitvoeren binnen minimaal één tak van deze bouwstudies- en -metingen 
 
Wat is je functie? 
- Naast het werk op het kantoor, maak je afspraken met de klanten en woon je (werf)vergaderingen 

bij. Tijdens deze gesprekken sta jij in voor de heldere en duidelijke communicatie naar de klant toe. 
- Je werkt vanuit je eigen omgeving van voorkeur, thuis, een eigen kantoor, een officenter, bij op het 

kantoor in Wuustwezel, … 
- Je vult je dagelijkse werk als bouw professioneel graag aan met PR taken, dit doe je voor minimaal 

4 uur per week, de relatie met je klant staat voor jou immers centraal. 
- Je bent enthousiast om samen met je collega’s regelmatig een teamoverleg bij te wonen, op deze 

manier kan je ook je eigen waardevolle input mee laten opnemen in het geheel 
 
Jouw troeven: 
- Je bent leergierig en staat achter het feit dat we ons moeten bijscholen, ongeacht of dit verplicht is.  
- Je bent een teamplayer en staat achter het idee dat we samen moeten werken over de hele lijn  
- Door je commerciële flair onderhoud je zeer eenvoudig en naturel je klantenrelaties. 
- Je werkt zelfzandig en neemt je verantwoordelijkheid 
- Ook persoonlijkheid is bij ons niet onbelangrijk. Je komt terecht in een dynamisch team in volle 

groei. Je bent iemand die zelf initiatief durft nemen. 
 

Waarom werken onze mensen graag bij Xenadvies ?  

Omdat wij werken in een innovatief kader 

Omdat we werken in een betrokken kantoor 

Omdat we een hart hebben voor de klant 

  

 

http://www.epbonline.be/


 

 

 
Ons aanbod: 

• We spreken een duidelijke en transparante manier van samenwerken af, dit is ofwel op basis van een 
zelfstandige samenwerking ofwel in loondienst. Dit contract zal afgesloten worden met Xenadvies bvba  

• Voor een eventuele klantenportefeuille willen we je een commercieel voorstel doen, wij bekijken dit 
samen met jouw toekomst verwachtingen en doen dan graag een totaal voorstel 

• Je krijgt toegang tot het volledige netwerk van Xenadvies Innovatie bvba, de online omgevingen, de 
marketingmiddelen, efficiënte werkprocessen, sociale media en andere netwerken, … 

• Je maakt gebruik van onze professionele uitstraling en onze beproefde werkmethodes. Je krijgt een 
mailadres, een plaatst op de website, … we leggen je uit hoe we efficiënt kunnen samenwerken zodat jij 
een mooi rendement kan behalen 

• Je kan deelnemen aan de groepsaankopen van Xenadvies Innovatie, zoals de verzekering, 
opleidingen,…   

 
 

Klinkt goed?   
 

Bezorg me jouw CV!   
Sara Maeyninckx – zaakvoerder Xenadvies bvba 

sara@xenadvies.be – 0498 / 10 60 91  
Graag tot snel! 

 


