
 

 

Vrolijke Energieadviseur 
      Antwerpen 

 
 
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! 
 
Doorgedreven EPB-kennis resulteert in belangrijke contacten. We geven permanente vorming bij NAV (de 
architecten) en OVED (de energiedeskundigen), we zijn adviseur in het energieconsulentenproject,… Xenadvies 
zetelt in de Raad Van Bestuur van OVED en in het stakeholdersoverleg bij het Vlaams Energieagentschap. 
 
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 Antwerpen! 
 
 
Jouw functie: 

• We zijn op zoek naar een projectleider voor de vele EPB-dossiers.  Je gaat deze grondig voorbereiden, 
bestuderen en beheersen.  Daarnaast verzorg jij ook de verslaggeving. 

• Je maakt afspraken met de klanten en je woont werfvergaderingen bij. Tijdens deze gesprekken sta jij in 
voor de heldere en duidelijke communicatie van het advies naar de klant toe. 

• De vooropgestelde planning kan je goed beheersen en opvolgen. 

• Op termijn krijg je de kans om door te groeien naar kantoorverantwoordelijke. Je bent dan 
verantwoordelijk voor algemene organisatie, je onderhoudt mee de klantenrelaties en je leidt nieuwe 
collega’s op waar nodig. 

• Kortom, mede door jouw input en inspiratie kunnen wij als organisatie verbeteren, professionaliseren en 
vooral innoveren. 

 
 
Jouw troeven: 

• Bachelor OF ingenieur met relevante ervaring  

• Kennis van de EPB-regelgeving is een enorme troef! 

• Je hebt een sterke interesse in energieadvies, zowel naar particulieren als naar bedrijven.  

• Je bent leergierig en je staat open voor het volgen van opleidingen. Misschien op lange termijn ook voor 
het geven van opleidingen? 

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

• Je kan goed delegeren en je zet iedere keer opnieuw de juiste man op de juiste plaats. 

• Ook persoonlijkheid is bij ons niet onbelangrijk. Je komt terecht in een jong en dynamisch team in volle 
groei. Je bent iemand die zelf initiatief durft nemen, je gaat je verantwoordelijkheden niet uit de weg en 
je hebt voldoende maturiteit om zelfstandig te werken. 

• Kortom, je bent een bezig bij die deel wil uitmaken van een bloeiende organisatie 
 

 
Ons aanbod: 

• Vanaf december een vaste functie bij Xenadvies te Antwerpen.  
Kantoor te Adriaan Brouwerstraat 31, vlak bij het MAS 

• Een marktconforme verloning met op termijn ook surpluskes (lees: extralegale voordelen)   
 
 

Klinkt goed?   
Bezorg me jouw CV!   

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

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

Graag tot gauw! 


