CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE FOREST
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN VORST

Energieadviseur - Dienst Wonen
Het OCMW van Vorst werft een energieadviseur M/V aan onder voltijds contract met een
looptijd van één jaar. De dienst Wonen is een tweedelijnsdienst die zowel curatieve als
preventieve hulp biedt.
-

Onmiddellijke indiensttreding.

Het OCMW van Vorst biedt u de kans te evolueren binnen een dynamisch bestuur waar het
sociale beleid gericht is op preventief werken en begeleiding veeleer dan op controle.
Taken
-

Hulp aan gezinnen in een situatie van overmatig verbruik en/of energiearmoede:
o Uitvoering van eenvoudige energieaudits;
o Formulering van snelle en doeltreffende oplossingen om energiekosten te
beperken;
o Bewustmaking voor rationeel energiegebruik (REG);
o Opsporing en melding van gevaarlijke situaties met betrekking tot de technische
installaties (verwarmingsketels niet onderhouden, risico van CO, defecte
elektrische installatie ...);
o Begeleiding en advies van kleine inrichtingswerken die binnen het bereik liggen
van de bewoner (vervanging van een ruit, isolatie van leidingen, plaatsing van
reflectoren,...);
o Begeleiding van huurders bij hun formaliteiten ten opzichte van de eigenaars voor
de verbetering van het gehuurde pand;

-

In het algemeen de ontwikkeling van een sociale begeleiding inzake energie (SBE)
o Ontwikkeling van didactische en pedagogische middelen;
o Deelname aan bewustmakings- en informatiesessies voor het grote publiek
(organisatie, leiding, follow-up);
o Ondersteuning bij de interpretatie van de facturen en follow-up van het verbruik;

De geselecteerde kandidaat zal deel uitmaken van een multidisciplinair team (maatschappelijke
werkers, sociaal ecoloog, ecoarbeider, enz.)
Vereiste competenties:




Houder van een diploma middelbare school (niveau B) technische en/of sociale
wetenschappen met een interesse voor technische overwegingen verbonden aan
energie- en technische problemen van gebouwen, rationeel energiegebruik, enz. maar
ook met een interesse om te werken met een gediversifieerd en multicultureel publiek.
Relevante praktijkervaring van minimaal 1 jaar is een troef;
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Kennis van praktijken van rationeel energiegebruik;
Vertrouwd met algemene technische gegevens en problemen in verband met huisvesting;
Bemiddelingsvaardigheden.
Maatschappelijke betrokkenheid en vermogen om projecten te ontwikkelen;
zowel in een team als autonoom kunnen werken;
zin voor organisatie en beheer hebben;
creatief, flexibel en proactief zijn;
Beheersing van de courante IT-tools
tweetalig Frans/Nederlands zijn.

Wij bieden:
-

Een voltijds werkrooster (36h)
Loonbarema BH
Erkenning van de anciënniteit in de particuliere en/of publieke sector
100% betaling van de verplaatsingskosten met de trein, de MIVB, alsook een
fietsvergoeding.

Informatie over de functie beschikbaar bij:


Mevr. Flavie MAITRE (tel: 02/563 26 16 of 0470/53 77 17)
e-mail: flavie.maitre@publilink.be

Aanwervingsmodaliteit
Kandidatuur (CV, SOLLICITATIBRIEF en KOPIE VAN DIPLOMA) vóór 22 oktober 2018 PER
E-MAIL versturen naar: recrutementCPAS@publilink.be
Kandidaten/-tes die na een eerste selectie op basis van de CV's weerhouden zijn, worden
uitgenodigd voor een schriftelijke test op 05/11/2018. Wie geslaagd is voor de schriftelijke test,
wordt uitgenodigd voor een gesprek op 13/11/2018.
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