We groeien en willen ons team in het kantoor te Wetteren versterken met een:

Interesses

Je trekt samen met een ervaren collega de baan op om te slopen panden te inventariseren. Je
leert de verschillende asbesttoepassingen identificeren, het potentieel van waardevolle
materialen inschatten en het correct opstellen van een sloopopvolgingsplan conform de
richtlijnen van Tracimat. Het veldwerk verwerk je nadien in een gedetailleerd rapport.

Sloop & afbraak
Asbest
Circulair bouwen
Hergebruik
Recyclage

Jouw DNA

Je hebt een sterke interesse in circulaire economie en circulair bouwen. Ervaring is geen vereiste,
maar we verwachten wel goesting en initiatief om aan de slag te gaan en je kennis verder uit
te bouwen. Bij voorkeur volgde je een milieuwetenschappelijk of bouwgeoriënteerde richting.
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. Oog voor detail en nauwkeurig werken is
uiteraard een must in deze job. Bovendien schrikt het je niet af om op werven en bouwvallige
terreinen rond te lopen.

Je krijgt eerst gedurende lange tijd een opleiding van onze ervaren sloopdeskundigen tot je
zelfstandig projecten kan beheren. Je komt bovendien terecht in een ondernemend bedrijf van
gedreven vakmensen die ook tijd maken voor plezier. We bieden je een gepersonaliseerd
loonpakket. Al onze troeven kan je hier ontdekken.

Flexibel
Oog voor detail
Ondernemend

Studie

° Industrieel ingenieur
° Bio-ingenieur
° Milieumanagement
° Bouwkunde

Locatie

Biezeweg 15a
9230 Wetteren
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 Seppe Van
der Stoelen.

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.

