
  

 

 

1 

Rue du Congresstraat 37 – 41 (b3) 1000 Bruxelles / Brussel 

T 02 210 53 08 | F 02 210 53 05 | info@bruxeo.be | NN 877 809 220 | Belfius BE51 0682 4386 1562 | N2020-044 

Vacature BRUXEO 

Technische energie en HVAC-adviseur 

H/F – Voltijds 
 

 

Algemene informatie  
 
Functie: Technische energie en HVAC-adviseur  

Sector: social-profit, verenigingen 

Regime: Voltijds (38u/week), mogelijkheid tot 4/5de 

Werkplaats(en): Brussel (1000) 

Gewenste startdatum: 15 november 2022 

 

Werkgever: BRUXEO  

Congresstraat 37-41 - bus 3. 1000 Brussel – België 

Tel : 02 210 53 08     Site : 16TU16TU16TUwww.bruxeo.beU16TU16TU1 6T 

 

BRUXEO is de confederatie die de Brusselse social-profit ondernemingen vertegenwoordigt.  Zij is 

intersectoraal en pluralistisch.  Deze confederatie overkoepelt 28 sectorale federaties van 

verenigingen die actief zijn in de gezondheids-, sociale, culturele, onderwijssector, enz. Het is een 

groeiende sector die meer dan 100.000 werknemers vertegenwoordigt en actief is in meer dan 

5.500 bedrijven. BRUXEO promoot en verdedigt de belangen van haar leden, ontwikkelt diensten 

om hun ontwikkeling te ondersteunen en analyseert proactief de uitdagingen en problemen van de 

sector. Om zijn ontwikkeling voort te zetten, is BRUXEO op zoek naar een Technische energie en 

HVAC-adviseur om zijn energie-ploeg te versterken. 

 

Functie en opdrachten   
 

In het kader van de Energie Pack ontvangt BRUXEO een subsidie van Leefmilieu Brussel om 

Brusselse VZW's gratis te ondersteunen bij het verbeteren van de energieprestaties van hun 

gebouwen. In deze periode van energiecrisis wil BRUXEO haar energieteam versterken om zoveel 

mogelijk VZW's te helpen hun verbruik te verminderen en zo hun dienstverlening voort te zetten. 

 

U maakt deel uit van een dynamisch team van 5 energieadviseurs. U beheert en ontwikkelt het 

« Energie Pack » project in teamverband en voert bezoeken op het terrein uit aan kleine, 

middelgrote en grote tertiaire gebouwen. 

 

U zult de volgende opdrachten moeten uitvoeren : 

• Scan van verwarming- en ventilatie-installaties (regeling, ontwerp, enz.); 

• Aanpassing van de regeling van deze installaties (HVAC) tijdens het bezoek; 

• Informatie en voorlichting geven over optimale regeling en quickwins; 

• Energiescan van gebouwen van social-profit ondernemingen, inclusief het bezoek ter 

plaatse en rapport uitschrijven (kleine, middelgrote en grote bedrijven); 

• Hulp bieden aan opdrachtgevers van social-profit ondernemingen die renovaties of 

werken wensen uitvoeren (nalezen van de technische clausules in een lastenboek, 

analyse van offertes, enz.); 

• Opvolging van de monitoring van het verbruik van VZW’s die beroep doen op onze 

diensten; 

• Organisatie van 1 seminarie per jaar over het rationeel gebruik van energie en 

hernieuwbare energie; 
• Ontwikkeling van tools voor VZW’s en energie-adviseurs; 
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• Telefonische - en elektronische ondersteuning omtrent energievragen (premies, 

EPB, technisch advies, enz.); 

 

Profiel van de kandidaat 
 

Opleiding(en):  

Een technische opleiding (bijvoorbeeld burgerlijk of industrieel ingenieur of andere technische 

profielen) met ervaring in gebouwtechnieken,  

of een ander profiel van een universiteit of hogeschool met ten minste 3 jaar aantoonbare ervaring 

op het gebied van gebouwtechnieken (verwarming, ventilatie). 

 

Gewenste professionele ervaring(en): 

Een minimum van 3 jaar beroepservaring op bovengenoemde gebieden is wenselijk. Ervaring of 

kennis van de private en publieke social-profit sector is een pluspunt. 

 

Vaardigheden:  

BRUXEO is op zoek naar een medewerker.kster met de hierboven vermelde opleiding en/of ervaring. 

• De kandidaat zal kunnen genieten van een opleiding over enkele technische aspecten 

(energiediagnose van een gebouw, verwarmingsinstallatie, enz.) 

• De kandidaat moet affiniteit hebben met cijfers, interesse in energietechnologie, technische 

termen in lekentaal kunnen overbrengen, een goede schrijfvaardigheid, een geest van 

analyse en synthese.   

• De volgende elementen zijn een pluspunt : 

o Goede vaardigheden op het gebied van planning- en tijdbeheer ;  

o Affiniteit met EPB-wetgeving, stedenbouwkundige normen ; 

• Autonoom zijn, ruimte voor creativiteit en initiatief, gemakkelijke integratie in een team en 

verwachting om samen met de leden te werken. 

 

Taal/talen: 

Nederlandstalig of Franstalig met een zeer goede kennis van de andere taal. 

 

Specifieke kennis : standaardgebruik van een PC en van Microsoft Office (Word, Access, Excel, 

Powerpoint, Outlook). 

 

Praktische informatie 
 

Werkregime : 1 VTE (38u/week), mogelijkheid tot 4/5e. 

Salaris : barema PC 330  - categorie 1.80 (master niveau) 

Type : van bepaalde duur tot 31 december 2023 (mogelijkheid tot verlenging in functie van de 

ontwikkeling van het project en het zoeken naar financiering). 

 

Voordelen : groepsverzekering en maaltijdcheques. Mogelijkheid om een MIVB-abonnement of een 

voorafbetaalde treinkaart voor woon-werkverkeer. 
 
 

Hoe solliciteren ? Vul het online sollicitatieformulier met uw CV in op onze website www.bruxeo.be 

vóór maandag 17 oktober 2022. Om discriminatie te bestrijden worden de sollicitaties in de 

voorselectiefase anoniem behandeld.  

 

Na een eerste selectie op basis van bovenvermelde formulier wordt u gevraagd om thuis een 

schriftelijke opdracht uit te voeren. Deze moet uiterlijk op maandag 31 oktober voor 10u per e-mail 

worden verzonden. Tot slot wordt op donderdag 10 november 2021 een individueel interview 

aangeboden. 

 

BRUXEO steunt actief het beleid van Actiris over inclusie, bevordering van diversiteit en strijd tegen 

discriminatie. 
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