VACATURE :
AMBITIEUZE ADVISEUR DUURZAAM BOUWEN
Over Gevelinzicht
Gevelinzicht is een gespecialiseerd studiebureau met ervaring en expertise op vlak van technisch gevelontwerp, bouwfysica,
duurzaam bouwen en energieprestaties van gebouwen. De integratie van deze disciplines in onze projecten laat ons toe om
maatschappelijke en technologische uitdagingen bij de transitie van het (ver)bouwen als gevolg van de klimaatverandering
aan te gaan. We zoeken graag de uitdagingen op en vinden plezier in het samenwerken om te komen tot een helder inzicht.
Over jou
Wie zoeken we?
In de eerste plaats zoeken we iemand die plezier vindt in haar/zijn werk en ook in samenwerken.
Iemand die kritisch is en ideeën durft uiten, zelfs als ze ingaan tegen bestaande ideeën of ‘de norm’.
Iemand waarvoor duurzaamheid niet zomaar een aspect is van (ver)bouwen, maar het uitgangspunt. “A way of life” dus.
Iemand die graag werkt in een creatieve omgeving.
Kortom:
•
master- of ingenieursdiploma architectuur/energie/bouw/elektromechanica of gelijkwaardig door ervaring
•
minimum 2j relevante ervaring met Belgische bouwpraktijk
•
flexibel zijn
•
goede, professionele communicatie in de Nederlandse taal
•
kunnen werken met Autocad, MS-Office
•
kennis van -of ambitie om het te leren kennen van- EPB, DesignBuilder, Delphin, Trisco, …
Wat verwachten we van je?
•
Als Adviseur Duurzaam Bouwen ben je vertrouwd met en steeds op zoek naar aspecten die een wezenlijke impact
hebben op het energetisch en hygrothermisch gedrag van gebouwen. Je houdt daarbij rekening met de
duurzaamheidsambities van die gebouwen;
•
Het analyseren van bestaande toestanden en het bepalen van die ambities zie je als uitdagingen;
•
Je ontwerpt en berekent voorstellen in functie van de relevante regelgeving vanaf een vroeg stadium ;
•
Je hebt kennis van, affiniteit met en/of interesse in duurzaamheid, ecologische materialen, circulariteit,
energetische & bouwfysische aspecten of technische installaties;
•
Je hebt een nauwkeurige werkmethode en een wetenschappelijke insteek.
Wat mag jij van Gevelinzicht verwachten?
•
Opstart onder de vleugels van een ervaren Gevelinzicht-expert. Op korte termijn wordt je als volwaardige
Gevelinzicht-expert uitgestuurd.
•
Grote verantwoordelijkheid: jij bent verantwoordelijk voor de projecten die je toegewezen krijgt!
•
Een team gelijkwaardige ‘seniors’ met veel ervaring en expertise
•
Bijzondere werkomgeving: de ‘co-working’ WATT-toren van Fosbury&Sons in Antwerpen
•
Thuiswerken, flexibele uren en “nieuwe” manieren van (samen)werken
•
Opleidingen & vorming naargelang interesses & noden
Ben jij onze speld in de hooiberg?
Mail naar info@gevelinzicht.be of bel vandaag nog naar +32 (0)3 303 71 54 om een afspraak te maken.
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