Technisch administratief wonder
Wuustwezel
Jouw functie:
•
•
•

•

Je wordt in de eerste plaats ingeschakeld als EPB-werkvoorbereider. Je werkt mee aan de
voorcalculaties, je werkt samen met een ervaren collega aan de dossiers. Je hebt reeds snel
klantencontact, je helpt de klant mee te informeren en hem wegwijs te maken in de wetgeving.
Je zorgt mee voor de administratieve afwerking van dossiers: het verwerken van de attesten op de
databank, de klanten helpen hun (eind)dossier samen te stellen, …
Je krijgt op het kantoor een opleiding:
o Deze omvat wat nodig is om de basis van de EPB wetgeving te kennen: werken met sketchup,
de EPB-software, de EPB-wetgeving, de EPB databank
o De opleiding omvat ook hoe we omgaan met onze klanten, de communicatiestromen, de
interne werkmethodes en hoe je de templates kan klaarzetten om naar de klant te versturen
Je werkt op de computer op ons kantoor, je komt via mail, videocall en telefonisch in contact met de
eindklant, dit zijn zowel particulieren als professionelen.

Jouw troeven:
•
•
•
•
•

Je hebt een technische opleiding genoten met een passie voor administratieve taken, je hebt een
bachelor denkniveau.
Je kan een eerste werkervaring aantonen.
Multitasking is je niet vreemd. Je kan verschillende taken tegelijk uitvoeren en brengt hier graag
structuur in. Je volgt je vooropgestelde planning goed op, zodat je jouw taken efficiënt kan uitvoeren.
Door je communicatieve flair onderhoud je zeer eenvoudig en naturel je klantenrelaties.
De Nederlandse taal beheers je zeer goed, je voert communicatie met de eindklant in het Nederlands.

Ons aanbod:

•
•
•
•

Xenadvies leert je alles over EPB en dit kaderen we bij voorkeur in een IBO opleiding, dit alles met als
doel een voltijdse of 4/5de job in loondienst.
Je wordt tewerk gesteld in ons kantoor gelegen te Dorpsstraat 76/1, 2990 Wuustwezel.
Marktconforme verloning met extralegale voordelen: maaltijdcheques, ecocheques, pensioensparen,…
Flexibele werkomgeving, je bepaalt mee je eigen werkuren, vakantiedagen, tijdens het bouwverlof zijn er
beperkte collectieve sluitingsperiodes

Xenadwie?
Xenadvies is gespecialiseerd in bouwstudies en -metingen en dat net-ietsje-meer! Niet droogjes gegevens
verzamelen en rapporteren, maar de bouwheer bijstaan op maat van zijn project. Onze focus ligt bij 4 studies,
energie (EPB en EPC), veiligheid, ventilatieverslaggeving en luchtdichtheidsmetingen en dit voor bouwprojecten
mét bouwvergunning, zowel residentieel als niet-residentieel.
EPB staat voor Energie Prestatie en Binnenklimaat. Heb je graag meer achtergrond over deze wetgeving? Neem
dan een kijkje op energiesparen.be en op xenadvies.be

Waarom werken onze mensen graag bij Xenadvies? Omdat wij 100% gaan voor:
Klantentevredenheid, continue leren en verbeteren, kwaliteit!
Hou je van een heldere structuur? Ben jij gebeten door een klantvriendelijke aanpak? Lees alvast onderstaande
functie en bezorg ons jouw CV. Wie weet word jij binnenkort wel onze nieuwe collega op het kantoor
in Wuustwezel!

Klinkt goed?
Bezorg me jouw CV!
Sara Maeyninckx – zaakvoerder Xenadvies bv
sara@xenadvies.be – 0498/10 60 91
Ik geef je een seintje zodra ik je kandidatuur goed ontvangen heb
Graag tot snel!

