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Renovatieadviseur/euse (H/F/X) voor Homegrade 

Homegrade lanceert een sollictatieoproep voor de functie van 
renovatieadviseur/euse. 

Context   
Homegrade geeft een neutrale, onpartijdige, volledige en multidisciplinaire informatie over een reeks 
onderwerpen die gerelateerd zijn aan de huisvesting, zodat iedereen, ongeacht of hij eigenaar of 
huurder is, duurzaam kan wonen in het Brussels Gewest. Het doel is de renovatie van woningen, de 
vermindering van hun ecologisch impact, de bewaring en het onderhoud van het erfgoed, de toegang 
tot de huisvesting en het rationeel energiegebruik te bevorderen en aan te moedigen. 

Homegrade is actief op gans het gebied van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest, en telt een zestigtal 
medewerkers. In het kader van de uitbreiding van haar activiteiten is Homegrade op zoek naar een 
Renovatieadviseur/euse. 

1. Doelstelling van de functie  

De burgers informeren, adviseren en begeleiden op het gebied van akoestiek, energie, huisvesting, 
erfgoed, renovatie, stedenbouw, teneinde het levenskwaliteit te verbeteren, de milieu-impact te 
verminderen, het energieverbruikt terug te dringen en de duurzaamheid van de erfgoedelementen 
van het Gebouw te verzekeren. 

2. Doeleinde  

Een eerste informatie via front-office verstrekken (balie, telefonisch permanentie, emails 
beantwoorden, evenementen,…) in overeenstemming met de geldende procedures.  

Zijn deskundigheid rechtstreeks ter beschikking stellen van het publiek om op gepersonaliseerde wijze 
en naargelang de situatie te antwoorden op elke vraag in verband met de aangelegenheden van de 
vzw. 

Het promoten van rationeel energiegebruik en duurzame ontwikkeling. 

Huisbezoeken uitvoeren. 

Het voorrang geven aan en bevorderen van specifieke acties die burgers kunnen ondernemen in de 
vorm van alledaagse handelingen, kleine investeringen en meer substantiële werkzaamheden. 

De burgers ondersteunen en zijn diensten aanbieden om nutige advies ter verstrekken over de uit te 
voeren werkzaamheden en de te nemen stappen, met inachtneming van de Brusselse wetgeving op 
het gebied van huisvesting. 
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Verstrekken van technisch en financieel advies (toegang tot overheidssteun, subsidies, verkrijgen van 
krediet, enz.) voor het uitvoeren van werkzaamheden. 

Begeleiding van burgers bij hun BGL-dossiers, hun aanvragen voor bouwvergunningen zonder architect 
en bij het verkrijgen van steun voor kleinschalige erfgoed. 

Ondersteuning van kleine mede-eigenaars in hun werkprocessen. 

Verzamelen, beheren en delen van technische, financiële en wetgevingsinformatie, ter versterking van 
de algemene documentatiebasis waarover het gehele team beschikt. 

3. Profiel 

U hebt een bachelor-of masterdiploma in de bouwsector, of u kunt aantonen dat u over een 
gelijkwaardige ervaring beschikt. 

U kunt tenminste 3 jaar beroepservaring aantonen op een relevant vakgebied, bij voorkeur op het 
vakgebied van renovatie. 

U hebt bij voorkeur reeds een algemene of grondige kennis van de thematiek inzake energieprestaties 
van gebouwen, renovatie, akoestiek, stedenbouw,…  

Ervaring in een soortgelijke functie is een pluspunt. 

U bent perfect tweetalig (NL/FR) en bent bereid om een deel van uw taken in het Frans uit te voeren. 

U werkt vlot met MS Office (Word, Excel, Powerpoint). 

U bent snel beschikbaar. 

4. Persoonlijke kwaliteiten 

• Gebruikersgericht: empathisch en geduldig  
• Vermogen om de woordenschat aan te passen (popularisering) 
• Autonomie 
• Organisatie, nauwgezetheid en striktheid 
• Discretie en naleving van de vertrouwelijkheid 
• Teamgeest 
• Aanpassingsvermogen (gevarieërde taken) 
• Vermogen tot analyse van de vraag (+ bruggen slaan tussen de verschillende onderwerpen die door 

Homegrade worden behandeld) 
• Vlotte communicatie per telefoon en per e-mail (gestructureerd en eenvoudig taalgebruik) 

Wij bieden 

• Een voltijds COD (38 uur/week) 
• Een aantrekkelijke bezoldiging volgens de salaristabel van de vereniging, die rekening houdt met het 

opleidingsniveau (of gelijkwaardige ervaring) en de valoriseerbare ervaring 
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• Voortdurende opleiding in een dynamisch team 
• Werk in een vzw in volle ontwikkeling 
• Verschillende extra-legale voordelen (maaltijdcheques van 7€/dag, hospitalisatieverzekering, 

eindejaarspremie, 100% tussenkomst in het openbaar vervoer, werkgeverskosten, extra-legaal 
verlof) 

Geïnteresseerd ? 

Stuur uw cv en motivatiebrief naar volgend emailadres : jobs@homegrade.brussels  

Gelieve de titel van de functie (renovatieadviseur) als onderwerp van de mail te vermelden. 
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