Circulaire economie:
Projectmedewerker Circulaire economie –
deskundige asbest en sloop (M/V)
Ben je gebeten door de circulaire economie? Wil je graag werken voor een maatschappelijk
relevante organisatie? Wil je graag meebouwen aan een beter leefmilieu? Versterk het Tracimatteam en help de materialenkringlopen in de bouw verder te sluiten!
Tracimat– gaat via een traceerbaarheidssysteem na wat er gebeurt met de materialen die vrijkomen
tijdens de sloop- en afbraakwerken. Milieurisico’s bij sloop- en afbraakwerken worden hierdoor sterk
gereduceerd, de verspreiding van gevaarlijke afvalstoffen (zoals o.a. asbest) naar de omgeving wordt
vermeden en er komen zuivere afvalstromen vrij die hoogwaardigere recyclage mogelijk maken.
Daarnaast wordt een databank opgebouwd die een basis vormt voor de verdere ontwikkeling van
Urban Mining.

Functieomschrijving
•

Beoordelen van sloopopvolgingsplannen en afleveren van conformiteitsverklaringen

•

Afleveren van verwerkingstoelatingen, controleverslagen en sloopattesten

•

Ondersteunen & opvolgen van sloopprojecten via ons digitaal platform

•

Customer Service: verder helpen van onze klanten: studiebureau’s, aannemers en
overheidsinstanties met allerlei vragen.

Je job zal mee groeien met de behoeften van onze organisatie in expansie alsook in functie van je
eigen interesses en ontwikkeling; bijvoorbeeld complexere dossiers beoordelen, meewerken aan
sensibilisering en advisering van aannemers, studiebureaus, ...
Wij zorgen voor een uitgebreide opleiding zoals identificatie van gevaarlijke materialen in
gebouwen, herbruikbare of recycleerbare materialen, herkenning van asbesttoepassingen, …
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Profiel
•

Leergierige bachelor/graduaat (m/v)

•

Interesse voor bouw- en sloopwerken, asbest, bouwmaterialen, …

•

Je beschikt over een gezonde dosis analytisch vermogen, en kan probleemoplossend en
nauwkeurig werken (en bent administratief aangelegd) en verdiept je graag in een dossier
(project)

•

Je kan zelfstandig werken en werkt vlot met de computer

•

Een goede kennis van het Nederlands

•

Kennis van of een eerste ervaring met - sloopmethoden, sloopopvolgingsplannen, geldende
milieuwetgeving, materialen in gebouwen, asbesttoepassingen, gevaarlijke afvalstoffen –
is een pluspunt

Competenties
•

Nauwkeurig -en klantgericht

•

Organisatorisch en pragmatisch

•

Constructief samenwerken

•

Flexibel naar taakinhoud

•

Resultaatgericht werken

Aanbod
Tracimat is een jonge onderneming die in Europa koploper is op het vlak van de 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 en uitdagende job kan je rekenen op een aantrekkelijk loon met extralegale
voordelen zoals een uitgebreide groeps- en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, terugbetaling
openbaar vervoer... Onze nieuwe kantoren zijn vanaf 1/02/2022 vlot te bereiken vanuit het station
Brussel-Centraal (ca. 12 min wandelen) of via de metrostations Kunst-Wet of Madou.

Waar en hoe solliciteren?
Stuur je cv en motivatiebrief door naar kathleen.brants@tracimat.be
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