
 

 

Dubolimburg vzw zoekt een 

Technisch adviseur renovatie 
(voltijds/deeltijds contract van onbepaalde duur) 

 

Dubolimburg vzw is het Limburgse steunpunt duurzaam bouwen. We stimuleren duurzaam 

(ver)bouwen en wonen in Limburg. We nemen eigen initiatieven, maar we werken ook graag 

samen aan (Europese/Vlaamse) projecten met onze partners. We ondersteunen, adviseren en 

begeleiden zowel de Limburgse particuliere (ver)bouwers als de 42 Limburgse gemeenten.  

Voor het versterken van onze werking zijn we op zoek naar een nieuwe collega (m/v/x). 

 

Wie zoeken we? 

Je bent gefascineerd door duurzaam (ver)bouwen en je houdt er van om particulieren maar ook 

organisaties te helpen bij het realiseren hun woning/gebouw/project. Je beschikt over een ruime 

energie-technische kennis, op vlak van bouwkunde en installaties.  

 

Wat is je takenpakket? 

•Je geeft duurzaam (ver)bouwadvies (op locatie) op basis van bestaande adviesformules. 

•Je focust je vooral op het adviseren van particuliere woningen, appartementen en 

verenigingsgebouwen. 

•Je ondersteunt collega’s bij hun projecten. 

•Je werkt in Limburg vanuit ons kantoor in Greenville in Houthalen. 

 

Welke competenties heb je? 

•Je hebt een relevant diploma hoger onderwijs (bouwkunde, architectuur, …) of gelijkwaardig 

op basis van je ervaring of expertise. 

•Je hebt een uitgebreide en brede technische kennis van (ver)bouwen en wonen in het 

algemeen en de duurzaamheidsthematiek in het bijzonder.  

•Je kennis beperkt zich niet tot het bouwkundige aspect, je bent ook vertrouwd met technische 

installaties in gebouwen. 

•Je beschikt over de sociale vaardigheden om met verschillende doelgroepen te communiceren 

en samen te werken. 

•Je kan zelfstandig werken maar je functioneert ook goed binnen een interdisciplinair team.  

•Je werktaal is Nederlands.  

 

Wat bieden wij je?  

•Een voltijdse/deeltijdse tewerkstelling. 

•Een aantrekkelijk loon met eindejaarspremie, laptop, smartphone, vergoeding woonwerkverkeer, 

fietsvergoeding, ecocheques, flexibele werkuren (mogelijkheid tot thuiswerk/telewerk) en een 

mooi verlofstelsel met extralegale vakantiedagen (ADV).  

•Een uitgelezen kans om je – samen met enthousiaste collega’s in een klein team - te bekwamen 

binnen een sector in volle ontwikkeling in een functie met grote maatschappelijke relevantie.  

•Mogelijkheden tot het volgen van relevante opleidingen. 

 

Wij zijn geïnteresseerd in je kwaliteiten ongeacht je gender, beperking, etnische afkomst en 

nationaliteit. Wij verzekeren een professionele en discrete behandeling van je kandidatuur. 

 

Interesse?  

Stuur je motivatiebrief met CV voor 30 april 2022 naar paul.claes@dubolimburg.be.  

Voor meer inlichtingen over deze vacature contacteer je Paul Claes, coördinator Dubolimburg 

via paul.claes@dubolimburg.be of (0032) 11 39 75 75. 

 

Meer info? 

www.dubolimburg.be  

www.de-huisdokter.be   

http://www.dubolimburg.be/
http://www.de-huisdokter.be/

