
  

WANTED @ ENPROVE
CONSULTANT ENERGIE EFFICIËNTIE & MONITORING

Vacature

OVER ENPROVE? 

Enprove is een jong bedrijf dat vnl. industriële bedrijven begeleidt in het verhogen van hun energie- 
efficiëntie. Enerzijds voeren wij energie audits en studies uit en anderzijds hebben wij ook een eigen 
energie monitoring software ontwikkeld waarmee real-time data analyse kan worden uitgevoerd op 
energiegerelateerde parameters.
Wil jij graag werken in een dynamisch bedrijf in volle groei en ben je een ingenieur gebeten door het 
thema energie? Dan word jij misschien onze nieuwe collega!

FUNCTIEBESCHRIJVING

Je zal worden ingezet als energie-auditor en je kan ook ingezet worden om mee te denken in de verdere 

ontwikkelingen van de monitoring software. Een interesse in de statistische verwerking van energiegere-

lateerde data is een groot pluspunt.

Een greep uit de taken die een energy efficiency consultant uitvoert:

•  Uitvoeren van energie audits in bedrijven

•  Opmaken van energie audit rapporten

•  Autonoom studies uitwerken over energiegerelateerde onderwerpen

•  Energiemetingen uitvoeren bij klanten en interpreteren van de data

Je profiel:

• Je bent industrieel of burgerlijk ingenieur

• Bij voorkeur heb je al ervaring opgedaan in energie-efficiëntie

• Kennis van statistische analyse is een voordeel

• Je bent analytisch ingesteld

• Je kan helder communiceren

• Je hebt een goede kennis van het Engels en Frans

• Je beschikt over een rijbewijs

AANBOD

• We bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur aan in een dynamisch en groeiend bedrijf.
• Competitief loon & groeps- en hospitalisatieverzekering
• Plaats van tewerkstelling: Xavier De Cocklaan 70/7, 9831 Deurle

INTERESSE?

Stuur je CV, samen met een motivatiebrief naar info@enprove.be, t.a.v. de zaakvoerder An Beazar. 

Deadline: 11/09/2017



Enprove is een jong bedrijf dat in 2010 werd opgericht door An Beazar. Ze had 
altijd al een grote interesse in energiegerelateerde onderwerpen en besliste om 
zich te specialiseren in energie-efficiëntie voor de industrie. Na 6 jaar ervaring 
als consultant besliste ze om en eigen zaak op te starten om haar eigen visie 
helemaal te ontwikkelen.Enprove startte als een één-vrouwsbedrijf, en bestaat 
vandaag uit een toegewijd team. Onze ingenieurs met hun excellente techni-
sche kennis en de IT afdeling werken nauw samen om ervoor te zorgen dat ons 
monitoring en analytics systeem steeds aansluit bij de wensen van de klanten.
Wij willen ook het verschil maken op vlak van onze kernwaarden in de dagelijkse 
omgang met onze klanten. Onze wetenschappelijke aanpak in combinatie met 
onze onafhankelijkheid van leveranciers en een open communicatie is ons re-
cept voor een goede samenwerking.

Doe beroep op onze expertise voor al uw energie gerelateerde vragen!

OVER ENPROVE

Enprove BVBA

Xavier De Cocklaan 70/7

9831 Deurle 

+32 9 330 50 55

info@enprove.be

www.enprove.be


