Expert Urban Mining
Ben je gebeten door de circulaire economie? Versterk het Tracimat-team en help de
materialenkringlopen in de bouw verder te sluiten!
Tracimat – startup van de Vlaamse Confederatie Bouw – gaat via een traceerbaarheidssysteem na
wat er gebeurt met de afvalstoffen die vrijkomen tijdens de sloop- en afbraakwerken. Milieurisico’s
bij sloop- en afbraakwerken worden hierdoor sterk gereduceerd, de verspreiding van gevaarlijke
afvalstoffen naar de omgeving wordt vermeden en er komen zuivere afvalstromen vrij
die hoogwaardigere recyclage mogelijk maken.

Functieomschrijving
Dankzij je ervaring in de sector van bouwen en/of slopen en je drive om bij te dragen aan de verdere
ontwikkeling van de circulaire bouweconomie, ben jij de geknipte persoon om Tracimat mee verder
uit te bouwen, nieuwe ontwikkelingen te bekijken en ondersteuning te bieden aan de
projectmedewerkers van Tracimat. Concreet betekent dit :
•

de organisatie vertegenwoordigen in werkgroepen en in overleg met de overheid, je
participeert actief, sommige werkgroepen begeleid je zelf (bv. contaminanten in gebouwen)

•

opleidingen/info-sessies geven, zowel intern en als extern (bv. aan deskundigen, aannemers;
opdrachtgevers…)

•

je verdiepen in nieuwe materie (wettelijk, milieutechnisch) en dit vertalen naar de praktijk,
dit betekent dus ook nota’s en procedures uitschrijven

•

onze projectmedewerkers, die instaan voor het conform verklaren van
sloopopvolgingsplannen, ondersteunen

•

deelnemen aan internationale onderzoeksprojecten

Je job zal mee groeien met de behoeften van onze organisatie in expansie alsook in functie van je
eigen interesses en ontwikkeling.

Profiel
•

Master in een technisch-wetenschappelijke richting, bij voorkeur Bio-ingenieur , ingenieurarchitect, bouwkundig ingenieur
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•

Je kan minimum een 5-tal jaar relevante ervaring voorleggen bv. als deskundige in een
studie- of milieubureau of in een onderzoekinstelling of in de bouwsector.

•

Je hebt ervaring in en krijgt energie van projectwerk, het opmaken van nota’s en procedures,
het geven van training en het overleggen met overheidsorganen & leiden van werkgroepen

•

Je bent vertrouwd met sloopopvolgingsplannen, materialen in gebouwen, contaminanten
in gebouwen, circulaire bouweconomie… en je blijft je continu ontwikkelen

•

Je bent communicatief sterk (zowel gesproken als geschreven), je brengt
technische/juridische informatie op een verhelderende manier. Je kan overtuigen maar ook
goed luisteren en rekening houden met andere standpunten om zo tot een consensus te
komen.

•

Je werkt analytisch en probleemoplossend en je behoudt een goed evenwicht tussen
detailwerk en het overzicht bewaren

•

Je werkt zelfstandig maar bent ook een teamspeler, samen garandeer je een professionele
dienstverlening

•

Je spreekt vloeiend Nederlands; Engels begrijp en lees je vlot; kennis van het Frans is een
plus

•

Je beheerst de courante Microsoft Office toepassingen (Word, Excel, PowerPoint)

Aanbod
Tracimat is een jonge onderneming die in Europa koploper is op het vlak van circulaire
bouweconomie. Je ervaart er de sfeer van een startup, en hebt de zekerheid van een grote
organisatie. Tracimat leidt je intern op en je kan beroep doen op de uitgebreide expertise van
collega’s.
Naast een boeiende, gevarieerde uitdagende job kan je rekenen op een aantrekkelijk loon met
extralegale voordelen zoals een groeps- en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, terugbetaling
openbaar vervoer ...Je vindt ons vlak bij het centraal station van Brussel.

Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail: isabelle.dujardin@vcb.be
Contact: Isabelle Dujardin
Solliciteren : via email met CV en motivatiebrief
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