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VACATURE 

De energiesnoeiers is een project van vzw de Kringwinkel Zuiderkempen. De Energiesnoeiers 

helpen je om energie te besparen. Zo voeren we de gratis energiescan uit indien je hier recht op 
hebt. We plaatsen ook isolatie onder hellende daken en op zoldervloeren en zorgen voor een 
kosteloze begeleiding wanneer je je huurwoning isoleert. Op die manier helpen we mens en milieu 

vooruit. De energiescan is een huisbezoek, waarbij de energiesnoeiers de energetische situatie van 
de woning en het gedrag van de bewoners in kaart brengen. 

We zijn op zoek naar een werkbegeleider om het team te vervolledigen. 

WERKBEGELEIDER ENERGIESNOEIERS – VOLTIJDSE 

FUNCTIE 

Taakomschrijving 

 Je gaat dagelijks op pad met een energiesnoeier, een medewerker met maatwerkstatuut, 
om de energiescans uit te voeren. 

o Je neemt de leiding tijdens het huisbezoek en doet een rondgang doorheen de 
woning samen met je medewerker. Je brengt de woning als het ware in kaart. Hier 

over breng je rapport uit. 

 Je zet je actief in om energiescans te verwerven. Hiervoor onderhoud je warme contacten 
met sociale diensten en andere lokale partners. 

 Je verzorgt de administratieve verwerking van de energiescans.  

 Je begeleidt medewerkers rond groei en hun arbeidsattitudes. Je verzorgt de dagelijkse  
personeelsadministratie. 

 Je vormt samen met je collega werkbegeleider een tandem. Samen werken jullie aan de 
dag- en weekplanning. Je rapporteert aan de stafmedewerker energiesnoeiers. 

Profiel 

 Je hebt interesse in milieudoelstellingen en CO2 besparing. Je geeft graag advies om 
zuiniger om te gaan met energie en water. 

 Je bent bereid om de nodige opleidingen te volgen om de nodige bijkomende kennis op te 
doen 

 Je hebt voeling met onze medewerkers en onze klantengroep.  

 Je bent mondig en sociaal.  

 Je bent stipt in je administratie. 

 Je durft beslissingen nemen en deze ook in uitvoering brengen 

 Je bezit praktische kennis van MS Office en beschikt over een rijbewijs B. 

Wij bieden 
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 Een afwisselende job binnen de sociale economie.  

 Bediendecontract bepaalde duur met optie op contract onbepaalde duur 

 Loon volgens barema 4 van paritair comité 327  

 Maaltijdcheques, syndicale premie. 

Procedure 

 Stuur voor  5 februari je sollicitatiebrief en CV naar jobs@dekringwinkelzuiderkempen.be 

 Sollicitatiegesprekken zijn voorzien op dinsdag 11 februari, overdag. 

 We werven je graag zo snel mogelijk aan.  

Nog vragen? 

  raf.peeters@dekringwinkelzuiderkempen.be 

 https://www.energiesnoeiers.net/index.html 
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