
RenoseeC is op zoek naar een nieuwe gedreven collega met ervaring in de bouwwereld!  
Kom jij ons team vervoegen? 

Wie zijn we? 

RenoseeC is een jonge vzw die als doel heeft de renovatiegraad in Vlaanderen op te krikken door 
middel van wijkrenovaties. Reeds op verschillende locaties in Oost-Vlaanderen slaan we de brug 
tussen mensen met een woning die aan renovatie toe is en een vaak overweldigende bouwwereld. 
We willen zoveel mogelijk mensen meenemen in het renovatieverhaal of het nu gaat om het 
plaatsen van een nieuwe ketel of een totaalrenovatie. We focussen op energetische ingrepen en op 
woonkwaliteit en dit steeds op een duurzame manier. 

Functie 

Je maakt deel uit van een gedreven enthousiast team dat renovatiebegeleiding en ontzorging biedt 
aan bouwheren uit de projectgebieden. Dit gebeurt in samenwerking met vzw Domus Mundi. Je 
volgt de renovatiedossiers op van A tot Z en staat dus in nauw contact met zowel bouwheren als 
aannemers en architecten. Renovatieadvies geven aan huis, het opmaken en toelichten van een 
renovatie-adviesverslag, controleren van offerten, opvolgen van aannemers en  contactpersoon zijn 
voor alle betrokken partijen behoren tot je takenpakket. Vzw RenoseeC  is een jonge organisatie in 
volle ontwikkeling. Naast het opvolgen van een groot aantal renovatiedossiers word je inbreng, in 
het vormgeven van de werking en het op punt stellen van interne processen,  ook geapprecieerd.  

Je werkgebied kan bekeken worden als Brugge en Roeselare.   

Aanbod 

• Deeltijdse tewerkstelling (80 %) voor onbepaalde duur met bespreekbaar uurrooster 
• Een gevarieerde, boeiende job met ruimte voor eigen inbreng en initiatief in een divers en 

groeiend team  
• Flexibele werksituatie 
• Marktconforme verloning  
• Werkplaats beschikbaar in Brugge en in Roeselare 

 

Profiel 

• Je hebt een ruime ervaring in de bouw en bent vertrouwd met alle aspecten van 
woningrenovatie  

• Je bent gemotiveerd, ondernemend en houdt van nieuwe uitdagingen/projecten 
• Je bent organisatorisch en communicatief sterk 
• Je functioneert zowel zelfstandig als in teamverband  
• Je beschikt over een diploma ingenieur, bouwkunde of architectuur, minstens op Bachelor 

niveau of je bent gelijkgesteld door ervaring 
• Je bent sociaal voelend 

 

Het je interesse in deze vacature? Stuur je motivatiebrief met curriculum vitae dan naar 
Liesbet@renoseec.com. 
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