
	

 
 
 

 
 

Vacature  
(Zelfstandig) renovatie-advies en -begeleiding  

 
Energent CV is een burgercoöperatie voor hernieuwbare energie, actief in Oost-Vlaanderen. Naast 
investeringen in hernieuwbare energie, organiseert Energent ook renovatiediensten voor burgers. 
Bij deze diensten ligt de focus erin om de beste manier te vinden om huishoudens te sensibiliseren 
over energiebesparende maatregelen en om hen navolgend efficiënt en persoonlijk te ondersteunen 
bij de renovatie van hun woning.  Zie onder meer www.wijkwerf.be, www.zonnestad.be,  
www.glasveneco.be en www.groepsaanbodrenovatie.be.   

Energent zoekt versterking om de uitbreiding van deze activiteiten mogelijk te maken.  

Je voornaamste taken 

● Je geeft energetisch renovatie-advies aan gezinnen in en rond Gent (Oost-Vlaanderen als 
maximale grens) en begeleidt hen bij de renovatie van hun woning (uitvoeren 
energiescans, opmaak offertevragen, opvolgen offertes, werfbegeleiding). 

● Je werkt steeds voor meerdere Energent-diensten, in functie van diversiteit aan taken en 
betrokkenheid.  

● Naargelang je interesses en persoonlijke mogelijkheden, neem je in het Energent-team ook 
specifieke verantwoordelijkheden op die toelaten onze projecten te ondersteunen en te 
verbeteren. 

 
Je ideale profiel 

● Je bent architect, ingenieur en/of je hebt minstens 3 jaar praktijkervaring opgebouwd bij de 
renovatie van particuliere woningen. 

● Je communiceert graag en vlot met heel diverse deelnemersprofielen en je beschikt over de 
nodige overtuigingskracht. 

● Je bent proactief in je communicatie tegenover aannemers. 
● Je bent punctueel, nauwkeurig en dynamisch ingesteld. 
● Je denkt graag mee met een team. 
● Je beschikt over een rijbewijs B. 

 
Ons aanbod 

● Verloning als zelfstandige: 36,8 €/h (engagement van minimum 12h/week) 
● Verloning als werknemer (contract van 80%) 

○ Energent heeft vaste weddeschalen, aangevuld met een collectieve loonbonus, een 
extra verlofweek tijdens de Gentse Feesten (bovenop 20 verlofdagen en 12 ADV 
dagen), maaltijdcheques, ecocheques, gsm-abonnement, vergoeding woon-
werkverkeer en hospitalisatieverzekering. 
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Vacature - Winter 2022	

○ Voor werkverplaatsingen kan je, indien gewenst, gebruik maken van een Partago-
wagen. 

● Je werkuren zijn (grotendeels) flexibel. Er is een werkplek ter beschikking in het kantoor op 
Beverhoutplein 7, Gent.  

● Je zal deel uitmaken van een dynamisch, gemotiveerd team (van 12 werknemers), dat als 
doel heeft de energietransitie mee vorm te geven. 
 

Heb je interesse ? 

● Stuur je CV en motivatiebrief naar info@energent.be en beschrijf ons waarom jij onze 
gedroomde kandidaat bent. Kandidaturen worden verwacht ten laatste op 15/05/2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


