Senior projectleider bouwstudies
Met eerste focus op EPB verslaggeving
Xenadwie?
Xenadvies is gespecialiseerd in heldere bouwstudies en -metingen in Vlaanderen. We werken met 10 personen
en zijn op zoek naar een sterke persoon waarop we verder kunnen bouwen. Onze focus ligt bij 4 studies: energie
(EPB en EPC), veiligheid, ventilatieverslaggeving en luchtdichtheidsmetingen, en dit voor alle bouwprojecten met
bouwvergunning.

Waarom werken onze mensen graag bij Xenadvies?
Omdat wij 100% gaan voor onze visie: Klantentevredenheid,
continue verbeteren, kwaliteit!
Heb je kennis van de EPB wetgeving? Hou je van een heldere structuur? Ben je gebeten door een klantvriendelijke
aanpak? Lees alvast onderstaande functie en bezorg ons jouw CV. Wie weet word jij binnenkort wel onze nieuwe
collega!
Jouw functie:
•

•
•
•

Je wordt aangesteld als EPB-projectleider van je eigen dossiers. Eenmaal je onze werkwijze onder de
knie hebt, is het de bedoeling dat je verantwoordelijk wordt voor meer gevarieerde dossiers. Concreet:
EPN, industrie, monumenten, complexe technieken, enkel aangiftes… Deze dossiers volg je volledig op,
je neemt ook deel aan (werf)vergaderingen.
In de maanden januari tem mei neem je de dossiers over als vervanging van een zwangere collega, je
neemt ook aangiftes over van dossiers die nog afgewerkt moeten worden en waar de administratie
ondersteuning bij nodig heeft.
Bij de grotere administratieve blokken krijg je hulp van je collega’s. Het is belangrijk dat je je kennis deelt
door hen te ondersteunen bij hun vragen of verdere opleiding in de EPB.
Je werkt regelmatig op ons kantoor in Wuustwezel en met je kennis ben je een belangrijke steun voor je
collega’s en de moeilijkere vragen van klanten.

Jouw troeven:
•
•
•

Je hebt ervaring in EPB-verslaggeving en kan dit aantonen.
De Nederlandse taal beheers je zeer goed, je voert communicatie met de eindklant in het Nederlands.
Persoonlijkheid is belangrijk! Je hebt maturiteit om zelfstandig te werken en te overleggen met je
collega’s.

Ons aanbod:

•
•

Je wordt tewerk gesteld in ons kantoor gelegen in de Dorpsstraat 76/1, 2990 Wuustwezel.
Je verloning is op maat van je ervaring en in loondienst, en wordt aangevuld met extralegale voordelen
zoals groepsverzekering, maaltijdcheques, … Je kan ook als zelfstandige in dienst werken.

Klinkt goed?
Bezorg me jouw CV!
Sara Maeyninckx – zaakvoerder Xenadvies bv
sollicitatie@xenadvies.be – 0498/10 60 91 – 03/663 86 73
Ik geef je een seintje zodra ik je kandidatuur goed ontvangen heb
Graag tot snel!

Xenadvies bv, Dorpsstraat 76/1, 2990 Wuustwezel, 03 663 86 73

