Junior consultant sloopwerken (M/V)

B²ASC bvba is een jong en dynamisch studiebureau met hoofdzetel te Oostkamp.

B²ASC bvba is opgericht eind 2016 en is als studiebureau gespecialiseerd in de sanering en sloop van
oude gebouwen. Wij zijn gespecialiseerd in de opmaak van sloopopvolgingsplannen en
asbestinventarissen, complete sloopdossiers (lastenboek, meetstaat en plannen) en zijn wij erkend
Tracimat deskundigen (opmaken van sloopopvolgingsplannen). We streven er in de uitwerking van
onze lastenboeken naar om te zorgen dat alle afvalstoffen die vrijkomen tijdens de sloopwerken
correct gescheiden en maximaal gerecycleerd worden. Tevens is B²ASC bvba gespecialiseerd in het
verlenen van advies aan ontwikkelaars die zich bezig houden met brownfieldontwikkeling.
Voor het versterken van ons team zijn wij op zoek naar een junior consultant sloopwerken (M/V). Je
staat in voor het uitwerken van sloopdossiers van diverse projecten zoals verwaarloosde
bedrijfssites, kantoorgebouwen, woningen, bruggen, … . In overleg met de projectverantwoordelijke
en de klant breng je de projecten tot een goed einde.

Jouw functie
•
•
•
•
•

Je komt terecht in een jong team van specialisten in een aangename werkomgeving.
Je werkt in een projectmatige omgeving.
Je rapporteert aan de projectverantwoordelijke en begeleidt de CAD designers bij het
opmaken van de nodige plannen.
Je krijgt een ideale mix van veldwerk en bureauwerk.
Je staat in rechtstreeks contact met de klant.

Jouw profiel
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een diploma Bachelor of gelijkaardig door ervaring.
Je beschikt over een algemene interesse in de bouw en milieusector in het algemeen
Je bent bereid tot het uitvoeren van opmetingen en berekeningen en hebt oog voor detail.
Je kan zelfstandig werken en onderneemt actie uit eigen beweging.
Je houdt van kwalitatief werk, maar je weet ook gestelde deadlines te respecteren.
Je kan vlot communiceren en je bent een teamspeler die zich flexibel kan opstellen.
Je bent vertrouwd met MS-Office.
Je bent Nederlandstalig waarbij kennis van het Frans mooi is meegenomen.

Ons aanbod
•
•
•
•

Een uitdagende en afwisselende job in een jonge en dynamische KMO.
Een contract van onbepaalde duur met doorgroeimogelijkheden en talent coaching
Een zeer competitief salarispakket met extralegale voordelen en maaltijdcheques.
Bedrijfswagen, groeps- en hospitalisatieverzekering.

