Gezocht: medewerker (M/V) met zin voor precisie en veiligheid
Wie zijn wij
Egeon is een groeiend ingenieursbureau met hoofdzetel in het Gentse en is voornamelijk actief rond energieprestatie en veiligheid van
gebouwen. Onder onze klanten tellen wij naast tal van particulieren ook een brede waaier aan zakelijke partners, gaande van
overheidsdiensten, kmo’s en retailers tot multinationals. Daarnaast fungeren we als vaste partner voor energie en
veiligheid voor heel wat architectenbureaus en aannemers.
Voor ons nieuw kantoor te Betekom (Begijnendijk) zijn we op zoek naar enthousiaste collega’s met de nodige zin voor
initiatief die ons team komen versterken.

Wie zoeken wij
Je kennis en ingesteldheid zijn belangrijker dan je diploma’s en je leeftijd. Om onze klanten de service te kunnen
bieden die zij van ons gewoon zijn, zoeken we een gedreven nieuwe collega, die een sterke interesse heeft in het hele
bouwgebeuren. Je krijgt een volledige opleiding van ons. Ervaring is meegenomen, maar niet noodzakelijk.
Goesting om er in te vliegen wel!
Wat houdt de functie in:

Zelfstandig uitvoeren van metingen, zoals blowerdoortesten, ventilatiedebietmetingen, lektesten …;

Uitvoeren van werfcontroles als veiligheidscoördinator;

Opmaken rapportages van de uitgevoerde metingen en werfbezoeken;

Samenstellen post-interventiedossiers;

Opmaken 3D-tekeningen van plannen.
Je komt elke dag in contact met nieuwe mensen, steeds andere projecten … Bovendien kan je, afhankelijk van je eigen
interesses ook onze andere diensten versterken. Diversiteit en afwisseling tussen bureauwerk en op de werf zijn troef!
Wat vinden wij belangrijk:

Duidelijke communicatie (schriftelijk en mondeling);

Kwaliteit van het geleverde werk, nauwgezetheid;

3D-inzicht en inzicht in de opbouw van constructies;

Kennis en inzichten delen met collega’s en klanten, initiatief nemen tot verbetering;

Enthousiasme en interesse – samen willen bouwen aan een duurzaam bedrijf;

Rijbewijs type B (wagens)
Pluspunten:

Erkenning energiedeskundige type A;

Ervaring met 3D-software zoals sketch-up;

Ervaring/erkenning als blowerdoortester, ventilatieverslaggever;

Ervaring/diploma als veiligheidscoördinator;

Wat bieden wij







Een vaste baan met flexibele werkuren;
Een job in een sector met veel potentieel;
De mogelijkheid om bij te leren en door te groeien;
Een correcte verloning, rekening houdend met relevante ervaring en opleiding, met extralegale voordelen;
Een aangename werkomgeving in centrum Betekom, vlakbij invalswegen en openbaar vervoer;
Een jong, heel divers maar collegiaal TOP-team.

Graag ontvangen we uw CV en een korte motivatie. Ook voor meer inlichtingen kan u bij Mario of Jurgen terecht.
Solliciteren kan via mail aan mario@egeon.be of jurgen@egeon.be.
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