Vacature bij Dubolimburg vzw
(Steunpunt Duurzaam Bouwen Limburg)

Freelance adviseur duurzaam bouwen en wonen
Dubolimburg stimuleert duurzaam bouwen en wonen en wilt een duurzaam gebouwde
leefomgeving in Limburg helpen realiseren. We nemen eigen initiatieven, maar we werken
ook graag samen aan projecten met onze partners. We ondersteunen en begeleiden zowel
de Limburgse particuliere (ver)bouwers als de Limburgse gemeenten.
Wij zijn op zoek naar een freelance medewerker (m/v/x) die Limburgse particulieren
adviseert wat betreft hun renovatie.
Dit verwachten we van jou:
-

Je begeleidt en adviseert particulieren op maat bij hun renovatie.
Je verstrekt objectief advies aan huis in lijn met de missie en filosofie van
Dubolimburg.
Je schrijft je advies neer in een rapport dat je achteraf aan de adviesvragers
bezorgt.
Je bent op de hoogte van premies en leningen
Je bent bereid tot bijscholing waar nodig

Plaats binnen de organisatie
•
•
•
•

Je werkt op afroep aan eerdergenoemde taken
Je rapporteert aan de coördinator en/of inhoudelijk medewerker Dubolimburg.
Je overlegt met de andere medewerkers van Dubolimburg
Je werkt op zelfstandige basis
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Profiel
•
•
•
•

Je hebt een relevant diploma hoger onderwijs (bouwkunde) of gelijkwaardig op basis van
je ervaring of expertise
Je hebt een uitgebreide en brede technische kennis van bouwen en wonen in het
algemeen en de duurzaamheidsthematiek in het bijzonder
Je bent sociaal en vlot in de omgang
Je werktaal is Nederlands

Competenties
•
•
•
•

Je werkt punctueel en correct
Je leeft afspraken met klanten en medewerkers na
Je bent bereid om bij te leren en staat open voor feedback van anderen
Je bent eerlijk en betrouwbaar, neemt verantwoordelijkheid voor eigen werk en gaat
zorgvuldig om met gevoelige of vertrouwelijke informatie

Ons aanbod
•
•

We bieden je een correcte vergoeding per uur, inclusief kilometervergoeding
Je krijgt de kans je te bekwamen binnen een sector in volle ontwikkeling, met grote
maatschappelijke relevantie. Wij zijn geïnteresseerd in je kwaliteiten ongeacht je
geslacht, handicap, etnische afkomst en nationaliteit. Wij verzekeren een professionele
en discrete behandeling van je kandidatuur.

Heb je interesse, gelieve je motivatiebrief voorzien van CV voor 15/7/2022 te mailen naar
paul.claes@dubolimburg.be.
Voor meer inlichtingen over deze vacature kan je contact opnemen met Paul Claes, dagelijks
bestuurder Dubolimburg vzw, paul.claes@dubolimburg.be of tel 0032 11 39 75 75.
Meer info:
www.dubolimburg.be
www.de-huisdokter.be
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