
 

 

 Kantoormanager voor onze bouwstudies- en metingen  
Officenter Geel 

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 kantoormanager! Zou je graag het voordeel willen ervaren van een 
stabiel inkomen, beproefd werkproces en toch ook je eigen agenda kunnen invullen? 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 
 
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 het Officenter te Geel en je komt op bepaalde tijdsstippen naar het hoofdkantoor in 

Wuustwezel 
- Je vult je dagelijkse werk als bouw professioneel graag aan met PR taken, 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 zelfstandig 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 voor 100% 
gaan voor: Klantentevredenheid, continu leren en verbeteren, kwaliteit! 

Ons aanbod:  
- Je komt in loondienst bij Xenadvies bvba, we voorzien een marktconforme loon die meegroeit op 

basis van je positieve evaluaties van je behaalde prestaties, deze vullen we steeds aan met extra 
legale voordelen 

- Indien je niet beschikt over EPB ervaring starten we bij voorkeur in een IBO traject of we plannen de 
opleiding in (op werkdagen) tijdens je opzeg periode bij je huidige werkgever 

- De eerste 6 maanden van je contract omvat steeds een intensieve opleiding en opvolg periode, 
waarbij jij alle kansen krijgt om te groeien en ervaring op te doen 

- Na je inloop periode en een positieve evaluatie spreken we duidelijke doelen af, zodat je zelfstandig 
aan de slag kan. Hiervoor maak je 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 

 
 

Klinkt goed?   
 

Bezorg me jouw CV!   
Sara Maeyninckx – zaakvoerder Xenadvies bvba 

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

 

 

http://www.epbonline.be/
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