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TITEL VAN DE OFFERTE RENOVATIEADVISEUR (M/V) 

REF. RenovaS/RA/2018/Sept 

VERENIGING 
RenovaS is een Schaarbeekse vereniging, actief rond stadsvernieuwing, meer 

bepaald de wijkcontracten. 

RenovaS maakt deel uit van het Netwerk Wonen, actief in het Brussels Gewest. 

Onze ploeg in de cel renovatieadvies levert, hoofdzakelijk tijdens de permanenties 

voor het publiek, alle informatie met betrekking tot huisvesting: 

• financiële hulpmiddelen, 

• vragen in verband met energie en eco-renovatie, 

• bouwtechnieken, 

• stedenbouwkundige vragen, 

• problematiek betreffende bewoonbaarheid van gebouwen. 

Onze ploeg coördineert ook projecten die de woonomstandigheden en de 

woonomgeving willen verbeteren met het oog op de toegankelijkheid tot een 

kwalitatieve woning voor iedereen. 

FUNCTIE 
Binnen onze ploeg renovatieadviseurs bestaat uw opdracht uit: 

• het publiek advies verlenen over financiële hulpmiddelen, bouwtechnieken en 

de stedenbouwkundige wetgeving, 

• het bijstaan en begeleiden van het publiek bij het ondernemen van renovaties: 

hulp bieden voor het begrijpen van de documenten, een brug bouwen naar 

andere diensten, … 

• het uitvoeren van technische bezoeken aan woningen, 

• het beheren van en deelnemen aan multidisciplinaire werkgroepen, 

• het ontwikkelen van acties en projecten die vooral verbonden zijn met de 

wijkcontracten, 

• het organiseren van informatiesessies tijdens sensibiliseringsacties, 

• het ondersteunen van de andere ploegen van RenovaS tijdens speciale evenementen. 

VEREISTE OPLEIDING Architect of gelijkgestelde 

PROFIEL 
Voor de job van renovatieadviseur dient u: 

• een gebouw te kunnen analyseren en samenvatten op het gebied van 

stedenbouw, energie, pathologie, … 

• goede technische kennis te hebben op het vlak van renovatie (werfervaring, 

prijsoffertes, …) evenals van de van kracht zijnde wetgeving (GSV, EPB, 

Brusselse Huisvestingscode, …), 

• in staat te zijn om projecten te stimuleren en beheren samen met diverse 

partners, 

• het werken in nauw contact met het publiek te kunnen waarderen,  

• zowel autonoom als in ploeg te kunnen werken, 

• bemiddelings- en communicatievaardigheden te bezitten die kunnen 

aangepast worden aan verschillende publieken, 

• af ten toe ‘s avonds of tijdens het weekend te kunnen werken. 

Kennis van Frans en Nederlands is een vereiste. 

VOORWAARDEN 
• Overeenkomst van onbepaalde duur 

• Voltijds 

• Onmiddellijke indiensttreding 

PLAATS Schaarbeek 

KANDIDATUUR 
Het CV en de motivatiebrief moeten via email worden gestuurd naar Edith 

Bauwens: ebauwens@renovas.be – referentie: RenovaS/RA/2018/Sept 

Uiterste datum van verzending: vrijdag 14 september 2018 

Datum 1ste interview: vrijdag 21 september 2018 


