Conform is op zoek naar een nieuwe collega:
Bouwkundig Medewerker
Wij bieden een uitdagende multidisciplinaire job in een klein team van enthousiaste specialisten.
In jouw positie ondersteun je de dagelijkse werking van onze energiedeskundigen en keurders.
De werkzaamheden variëren, maar hebben steeds betrekking tot energieberekeningen, metingen,
keuringen en advies.
Hiervoor verdiep je je in de energie-regelgeving, bouwt kennis op over isolatiematerialen en krijgt
aﬃniteit met allerlei technieken als ventilatie, verwarming en zonnepanelen.
Een greep uit je takenpakket:
- administratief verwerken van het meetresultaat van een luchtdichtheidstest;
- voorbereiding en registratie van de rioleringskeuring;
- energieprestatiemeting en opmaak van het certiﬁcaat in buitendienst;
- bouwkundig advies over luchtdichtheid, aanleg en aansluiting van de riolering en
ventilatiesystemen.

Ben jij Conform?
Jouw proﬁel:
- Je genoot een bouwkundige opleiding
- Je bent technisch sterk en kan plan-lezen
- Je hebt een grote interesse voor alles wat met bouwen, energie en duurzaamheid te maken heeft
- Je bent communicatief sterk, diplomatisch, vriendelijk en absoluut integer
- Je werkt nauwgezet en georganiseerd en kan op een zelfstandige wijze je job uitoefenen
- Je functioneert goed in teamverband
- Je kan overweg met de moderne standaard informatica tools
- Je hebt een sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel
- Je bezit een grote nieuwsgierigheid en interesse om constant bij te leren
- Je kan goed luisteren naar de wensen van de klant
- Je houdt van humor en bent positief ingesteld
- Je denkt steeds probleemoplossend
Wij bieden jou:
- Een boeiende job met veel verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen inbreng, fulltime onder
bediendestatuut
- Interne ondersteuning en opleiding alsook aangepaste technische bijscholingen
- Een gezond bedrijf met een moderne infrastructuur waar een open en dynamische structuur heerst
- Een eerlijk en motiverend loonpakket in functie van je opleiding en ervaring
Wil je graag meer te weten komen over wie wij zijn?
Ga dan zeker een kijkje nemen op www.wijzijnconform.be
Hebben wij jouw interesse gewekt?
Mail je CV en bijhorende motivatiebrief door naar yngva@wijzijnconform.be dan nodigen wij jou met
plezier uit voor een persoonlijk gesprek bij ons op kantoor.

Privacyverklaring sollicitanten
Met deze verklaring wordt u geïnformeerd inzake de verwerking van uw gegevens in het kader van een sollicitatietraject bij onze onderneming.
Identiﬁcatie en contactgegevens
De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is Buro Conform bvba, met maatschappelijke zetel te Cabergstraat 13 in Bilzen en ondernemingsnummer BE0477790524.
Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
- Identiﬁcatiegegevens
- Contactgegevens
- Familiale gegevens
- Gedragsgegevens en persoonlijke kenmerken
- Opleidings- en beroepsgegevens
Voor welke doeleinden en met welke rechtsgrond worden de persoonsgegevens verwerkt?
Bovenstaande gegevens worden verwerkt met als doel het doorlopen van het sollicitatietraject. Met uw toestemming worden deze gegevens ook verwerkt voor een
contactname voor eventueel toekomstige vacatures binnen onze organisatie. Uw reactie op onze vacature geldt als de actieve handeling waarbij u uw geïnformeerde, vrije,
speciﬁeke en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens. U kan deze toestemming altijd intrekken.
Bewaartermijn
Uw gegevens worden bewaard tot één jaar na het einde van het sollicitatietraject.
Ontvangers en doorgifte
Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.
Het verstrekken van uw persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om het sollicitatietraject te doorlopen en in aanmerking te komen om bij ons aangeworven te
worden. U bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken. Indien u de gevraagde persoonsgegevens niet zou verstrekken kan het sollicitatietraject niet worden doorlopen en
komt u niet in aanmerking voor aanwerving.
Rechten met betrekking tot verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens
U hebt het recht om:
- Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt;
- onjuiste gegevens te doen verbeteren;
- in bepaalde omstandigheden te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen;
- de verwerking van de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn te beperken;
- de aan ons verstrekte persoonsgegevens te verkrijgen en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen;
- bezwaar te maken tegen de verwerking van de aan ons verstrekte gegevens;
- U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Contact
Mocht u nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming
via mail aan it@wijzijnconform.be.

