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VACATURE ERVAREN BLOWERDOORTESTER
FUNCTIE
Als blowerdoortester (“luchtdichtheidstester”) voer je luchtdichtheidsmetingen uit in gebouwen, zowel
residentieel als niet-residentieel. Ervaring is een vereiste, zodat je instant zelfstandig kan werken. Ook
dien je houder te zijn van een erkenning van luchtdichtheidstesten conform STS-P 71-3, m.a.w. je bent
erkend luchtdichtheidstester. Je wordt tevens opleid tot ventilatieverslaggever, zodat op dagen met
weerverlet anderssoortig werk kan worden verricht.
Flexibele uren
Metingen van niet-residentiële gebouwen dienen regelmatig buiten de kantooruren te worden
uitgevoerd. Flexibiliteit in twee richtingen: als werkgever stellen wij ons ook flexibel op indien van thuis
uit rapporten worden opgemaakt of indien de werkdag later aanvangt om avondwerk te compenseren.
Doorgroeimogelijkheden
Gerichte opleidingen om complexere luchtdichtheidsmetingen van heel grote gebouwen te kunnen
uitvoeren. Opleiding tot thermograaf.
AANBOD
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Eventueel kan een deeltijdse functie aangeboden worden, indien dit gewenst wordt.
Verloning in functie van leeftijd, ervaring, profiel, opleiding.
Bedrijfswagen die privé kan worden gebruikt.
iPhone en portable, tevens voor privé gebruik.
Maaltijdchèques en opleidingen.
EPB LIPA BV heeft 12 jaar ervaring als studiebureau EPB / blowerdoor / thermografie en bouwt
onder de naam METIFIX het gamma blowerdoor / thermografie verder uit: zie
www.metifix.be/realisaties . Wij zijn een klein team dat gedreven bouwt aan een groter, hecht
en ambitieus team.

JE PROFIEL
➢
➢
➢
➢
➢

Zelfstandig kunnen werken en communicatief zijn
Klantvriendelijk zijn
Passie voor energie / de bouw
Basiskennis van bouw / energie: motivatie even belangrijk als kennis
In staat zijn tot fysiek werk
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➢ Pluspunt: kunnen werken met tekenprogramma’s; kennis hebben van bouwtechnische zaken
(eventueel ervaring als werfleider)
➢ Groot leervermogen hebben
➢ Teamplayer zijn
➢ Flexibel zijn zodat je veranderende omstandigheden de baas kan
➢ Georganiseerd zijn en administratief onderlegd
➢ Bereidheid tot polyvalent werken, deels bureelwerk
➢ Houder van diploma erkend luchtdichtheidstester
➢ Diploma: hoger beroepsonderwijs bouwkunde, hetzij prof. bach. bouw, hetzij TSO 3de graad
studiegebied bouw; hetzij prof.bach studiegebied industriële wetenschappen en
technologie_ervaring en bereidheid tot leren belangrijker dan behaalde diploma’s

Interesse? Neem graag contact op: Lien Van Droogenbroeck, lien.vandroogenbroeck@metifix.be of
0486/028120.
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