
 

 

Vrolijke Energieadviseur KAPELLEN 
       

Xenadwie? 
 

Xenadvies is gespecialiseerd in EPB-verslaggeving en dat net-ietsje-meer! Niet droogjes 
gegevens verzamelen en rapporteren, maar de bouwheer en de architect bijstaan met raad en 

daad. Dat gebeurt in verschillende vormen: klassiek op xenadvies-kantoor of ten huize bij de 
architect! 

 
EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat, dit is een verplichte verslaggeving voor 

alle bouwprojecten met bouwvergunning. Heb je graag meer achtergrond over deze 
wetgeving? Neem dan een kijkje op energiesparen.be en op xenadvies.be! 

 
Aanvullend op de EPB-dienstverlening stelt Xenadvies ook EPC’s op en worden 

energieadviezen opgesteld voor wie er nood aan heeft, los van nieuwbouw/renovatie of 
verkoop/verhuur. 

 
Ben jij gebeten door EPB en klaar voor een klantvriendelijke aanpak? Lees alvast 

onderstaande functie en bezorg ons jouw CV.  Wie weet word jij binnenkort wel onze nieuwe 
collega op kantoor in Kapellen! 

 
Jouw functie: 

• Je wordt aangesteld als EPB-assistent met een doorgroei naar projectleider van je eigen 
dossier en/of specifieke verantwoordelijkheid binnen het kantoor. In eerste fase werk je 
samen met een ervaren collega aan dossiers. Concreet leren wij je stap voor stap de knepen 
van de EPB-verslaggeving aan. Je hebt reeds snel klantencontact, je helpt de klant naar zijn 
gewenst resultaat!    

• Je krijgt op het kantoor een opleiding: 
� Deze omvat wat nodig is om de taken van EPB-verslaggeving te kunnen invullen: 

werken met sketchup, de EPB-software, de EPB-wetgeving en interne werkmethodes 
� De opleiding omvat ook hoe omgaan met onze klanten en hoe advies te verlenen 

• Je werkt op de computer op ons kantoor, je komt via mail en telefonisch in contact met de 
eindklant, dit zijn zowel particulieren als professionele klanten.  

Jouw troeven: 

• Je hebt een technische opleiding genoten, een bachelor denkniveau.  

• Je kan een eerste werkervaring aantonen, ook studentjobs tellen mee!   

• Multitasking is je niet vreemd, je kan verschillende taken tegelijk en brengt hier graag 
structuur in, zodat je verschillende taken efficiënt kan uitvoeren, kortom de vooropgestelde 
planning volg je goed op. 

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

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

• De Nederlands taal beheers je zeer goed, u voert communicatie met de eindklant in het 
Nederlands. 

• 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: 

• Xenadvies leert je alles over EPB met als doel een voltijdse job in loondienst. 

• Je wordt even tewerk gesteld in ons kantoor te Maasstraat 36, Antwerpen-Dam. In het 
voorjaar van 2017 verhuizen we naar Kapellen-Centrum. 

• Een marktconforme verloning met extralegale voordelen. 
 

Klinkt goed? 
Bezorg me jouw CV! 

Annemie De Kooning – zaakvoerder Xenadvies Antwerpen bvba 
annemie@xenadvies.be – 0474/67.77.02 

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

 

 


