
 

Inspecteur luchtdichtheidsmetingen en ventilatieverslaggeving 

Belgian Construction Certification Association vzw (BCCA vzw) is gespecialiseerd in de certificatie van 
bouwproducten en systemen, organisatiesystemen, managementsystemen, personen en processen. De 
meerderheid van de activiteiten geschiedt onder accreditatie door BELAC (het accreditatiesysteem van de 
Belgische overheid), als bewijs van de deskundigheid, onafhankelijkheid en onpartijdigheid waarmee BCCA haar 
diensten levert. informatie 

Voor haar activiteit “kwaliteitskaders” is BCCA op zoek naar inspecteur(s) voor de kwaliteitskaders 
luchtdichtheid en ventilatieverslaggeving. 

De job:  

Indien u sterk geïnteresseerd bent en al dan niet ervaring heeft met de kwaliteitscontrole van bouwkundige 
toepassingen en de kwaliteitszorg bij uitvoering, dan kan u bij BCCA vzw terecht voor een boeiende en veelzijdige 
functie, waarbij u 

 kwaliteitsbewaking uitvoert in de vorm van inspecties op de werf; 

 de mogelijkheid heeft tot continue kennisopbouw in het domein; 

 in contact komt met nieuwe ontwikkelingen in de bouwsector;  

 contacten heeft met verschillende bouwbedrijven van grote en kleine omvang; 

 in eerste instantie vooral (een bepaalde regio van) Vlaanderen als werkterrein heeft, bij voorkeur West-
Vlaanderen of Oost-Vlaanderen. 

Uw profiel:  

 u hebt een (bouw)technische opleiding of gelijkwaardig door ervaring; 

 u hebt een grondige kennis van technieken rond energiezuinig bouwen of u wil deze snel verwerven; 

 een goede communicatie- en taalvaardigheid; 

 volstrekte onpartijdigheid; 

 bereidheid om te werken volgens essentiële regels in los teamverband; 

 de nodige aandacht voor correcte documentatie van je activiteiten. 

De job biedt: 

 een job op freelance basis (max 80%); 

 een zeer dynamische en open werkomgeving; 

 een belangrijke mate van autonomie in de organisatie van het eigen werk; 

 een stabiele bedrijfsomgeving met goede verloning;  

 de faam van een competente organisatie, die werkt in het algemeen belang. 

Geïnteresseerd? Stuur uw CV naar Mireille Van Wesemael (mvw@bcca.be) die uw dossier op volledig 
vertrouwelijke wijze zal behandelen. Surf voor meer informatie gerust naar www.bcca.be, 
www.ikbouwluchtdicht.be of www.ikventileerverstandig.be. 
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