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EPB-verslaggever 

Vestad zoekt een nieuwe collega die zich graag verdiept in EPB. 

Functieomschrijving 

Je behandelt EPB-dossiers van A tot Z. Dit gaat van wonen tot kantoren en industrie enerzijds en van 
verbouwingen tot nieuwbouw gebouwen anderzijds. 
Jij bespreekt met architect / bouwheer de nodige zaken om tot een correcte voorstudie EPB te komen. 
Dit communiceer je op een duidelijke vlotte manier met je klant. 
Je werkt zeer punctueel en je kijkt breder dan EPB alleen. Hiermee ben je een goede adviesgever op 
gebied van energie(-efficiëntie) en draag je bij tot het professionele karakter van Vestad. 
Je zorgt voor een efficiënte afhandeling van de dossiers (EPB-aangifte). 
Voor vele dossiers zal je hierbij ondersteuning krijgen van collega’s. Dus het goed samenwerken in 
teamverband is een ander belangrijk aspect. 

Profiel 

• Je bent bekend met EPB-verslaggeving en je gaat mee in de evolutie van de bouwwereld en in 
de wereld van technieken.  

• Je wil meer zijn dan een EPB-verslaggever. Jij bent steeds geïnteresseerd in het oplossen van 
energievraagstukken. 

• Je bent sociaal en communicatief sterk. 
• Daarbij ben je kritisch, maar steeds constructief. 
• Je kan vlot overweg met sketchup. 
• Je hebt oog voor detail om een correcte EPB-rapportering uit te voeren. 
• Je denkt kritisch na, zoekt oplossingen in probleemsituaties en communiceert dit op een 

empathische manier met de klant. 
• Je hebt geen problemen met het behandelen van meerdere projecten “tegelijkertijd”. 
• Je bent een teamplayer en integreert je graag tussen onze EPB-verslaggevers. 
• Technische keuzes analyseren en uitrusting/materialen bepalen in functie van de 

reglementering, het terrein en de kosten. 
• Technische, economische, … informatie en reglementering opvolgen en actualiseren. 
• De werken tot de oplevering opvolgen en controleren. 

Aanbod 

• We zijn een groeiend bedrijf en vinden het welzijn van onze teamleden heel belangrijk. 

• Een fulltime job met goede verloning en extralegale voordelen. 

• Contract onbepaalde duur. 

• Een eigen desk in ons gloednieuwe en (al zeggen we het zelf) prachtige kantoor in Lille, hartje 
kempen. 

• Toffe werksfeer natuurlijk. 

• Mogelijkheid om opleidingen, seminars,… te volgen.  Graag zelfs! 

• Aandacht voor jouw persoonlijke ambities. 

• Goede balans werk – privé. 

• Afwisseling in aard van projecten & kruisbestuiving in alle facetten van de bouw. 
 
Wil je meer weten over Vestad?  Check onze website, en ga alvast eens piepen wie je nieuwe collega’s 
kunnen zijn. 
Interesse in deze uitdagende vacature?  Het zal wel zijn!  Stuur snel een mail met korte motivatie en je 
CV naar jyrki.leysen@vestad.be 


