Bezorg jij mensen graag een warm gevoel?
Gezocht:

Talent in isoleren (m/v)

Eco-dé, specialist in ecologisch isoleren, zoekt een nieuwe collega.
Ben jij een warme persoon die op de werf steeds het hoofd weet koel te houden?
Heb jij ervaring in de bouwsector en ken je iets van luchtdichting?
Op de werf ben je verantwoordelijk voor het inblazen van isolatie (cellulose/papiervlokken) in het dak, muren
en/of vloeren. Wij voorzien een deskundige opleiding zodat je op korte tijd kan leren isoleren.
Met je aanstekelijk enthousiasme draag je mee ons verhaal uit van ecologisch en economisch isoleren.
Je kan zelfstandig werken. Je bent steeds aan de slag op werven in de omgeving van Antwerpen.
Je bent op de hoogte van hedendaagse technieken van isoleren en luchtdichting, of toont je bereid om hier snel
in bij te leren.
Stap jij mee in het verhaal van Eco-dé? Neem dan vandaag nog contact op met Oliver De Winter!
0498 47 76 25 of info@ecologisch-isoleren.be Meer info op: www.ecologisch-isoleren.be

Voel jij je helemaal op je gemak op een dak?
Gezocht:

Dakwerker-schrijnwerker (m/v)
Eco-dé, specialist in ecologisch isoleren, zoekt een nieuwe collega.

Ben jij een warme persoon die op de werf steeds het hoofd weet koel te houden?
Heb jij ervaring als dakwerker en ken jij iets van luchtdichting?
Op de werf zorg jij er mee voor dat collega’s de isolatie vlot kunnen inblazen in het dak of muren.
Jij ziet het helemaal zitten om een dak, zolderruimte of andere structuren uit te timmeren, een damprem te
plaatsen, dakramen te installeren, dakbedekking deels te verwijderen,…
Als de isolatie ingeblazen is, kan jij de afwerking (mee) voor je rekening nemen: dakbedekking terug leggen,
afwerken met fermacell-platen, plaatsen van houten gevelbekleding…
Met je aanstekelijk enthousiasme draag je mee ons verhaal uit van ecologisch en economisch isoleren.
Je kan zelfstandig werken. Je bent steeds aan de slag op werven in de omgeving van Antwerpen.
Je hebt al enige ervaring als dakwerker en/of schrijnwerker, of je toont je bereid om hier snel in bij te leren.
Stap jij mee in het verhaal van Eco-dé? Neem dan vandaag nog contact op met Oliver De Winter!
0498 47 76 25 of info@ecologisch-isoleren.be Meer info op: www.ecologisch-isoleren.be

