We groeien en willen ons team in het kantoor te Wetteren versterken met een (m/v):

Consulent sloop & asbest

Functie
Je staat in voor de opmaak van sloopopvolgingsplannen en asbestinventarissen. In functie van
je ervaring werk je eerst onder begeleiding van een ervaren consulent, om nadien zelfstandig te
werk te gaan. Als consulent sloop & asbest sta je in voor het volledige project, gaande van
offerteaanvraag en opmeting van de gebouwen tot rapportering en controlebezoek op de werf.
Hierbij spendeer je ongeveer de helft van de tijd op de baan en de andere helft op bureau.
Afhankelijk van je interesses en eerdere ervaringen kan je ook ingeschakeld worden voor
aanverwante milieu- of bouwdossiers. Voorbeelden hiervan zijn het aanvragen van
omgevingsvergunningen, assistentie bij subsidiedossiers en het opvolgen van klanten in de
recyclagesector.
Profiel
Je voltooide een hogere opleiding, bij voorkeur in een wetenschappelijk of bouw-georiënteerde
richting. Eerdere ervaring is niet vereist, maar kennis van courante bouwmaterialen en/of
asbest heb je wel.

Interesses

Sloop & afbraak
Asbest

Jouw DNA

Flexibel
Oog voor detail
Ondernemend

Studie

Kan je werken met Autocad of andere tekensoftware, dan heb je een extra troef in handen! Een
goede kennis van Excel is tevens een meerwaarde.

° Industrieel ingenieur
° Bio-ingenieur
° Milieumanagement
° Bouwkunde

Je bent verder iemand die graag de handen uit de mouwen steekt en bent bereid je bij
momenten flexibel op te stellen. Je bent in staat om zelfstandig te werken en hebt oog voor
detail en kwaliteit. Een rijbewijs B is noodzakelijk om je van en naar de projecten te kunnen
verplaatsen.

Plaats
tewerkstelling

Aanbod
Je kan werken in een ondernemend bedrijf van gedreven vakmensen die ook tijd maken voor
plezier. Je kan rekenen op een professionele ondersteuning en een motiverend loonpakket.
Zodra het terreinwerk start, beschik je over een firmawagen. Je kan de opleiding TRACIMATdeskundige volgen.
Interesse
Solliciteren doe je via onze website www.unitedexperts.be/jobs. Doorklikken op ‘SOLLICITEER
NU!’ bij de job naar jouw keuze.
Heb je nog vragen over deze functie? Stel ze gerust! Je contactpersoon hiervoor is Keaty Maes.

Wie zijn we?
Profex, een merk van United Experts, is een studie- en adviesbureau voor ondernemers, KMO en
industrie. Onze PROFessionele EXperten zijn de ervaren gids van onze klanten op drie domeinen:
omgeving (milieu & bouw), bodem en energie. Onze doorgedreven theoretische en praktische kennis van
de wetgeving biedt een maximale slaagkans voor het project van onze klant. Meer informatie over Profex
vind je op www.profex.be.
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