
 
De Federatie van de Belgische cementnijverheid (FEBELCEM) is de beroepsvereniging van de cementsector in 

België. Zij telt drie leden van internationale betekenis, CBR, CCB en Holcim, die samen een uitgebreid gamma 

cement commercialiseren.  

 

FEBELCEM speelt een sleutelrol bij de promotie van cement en beton door middel van toegepast onderzoek, 

technische assistentie en productinformatie. 

 

FEBELCEM wenst over te gaan tot de aanwerving van een  

 

RAADGEVEND INGENIEUR-ARCHITECT (v/m) 

 

Uw opdracht : 

 

 Cement en beton promoten met het oog op een verbetering van de kwaliteit en de duurzaamheid van de 

constructies, steunend op onderzoek en ervaring 

 Betrouwbare informatie verschaffen aan de ontwerpers en gebruikers, betreffende de bouw in het algemeen 

(gebouwen, infrastructuur, technologie) 

 Voordrachten en lessen geven in verschillende domeinen; contacten onderhouden met de architectuurscholen 

en – faculteiten 

 Publicaties ontwerpen (redactie, illustraties) en hun realisering opvolgen (grafisme, drukken, online zetten) 

 Technische bijstand verlenen (architecten, opdrachtgevers …) 

 Evenementen organiseren voor de verschillende B2B en B2C doelgroepen, in samenwerking met andere 

organisaties uit de sector 

 Actief aanwezig zijn op websites en sociale netwerken 

 Deelnemen aan de redactie van normen, richtlijnen en typebestekken 

 Actief deelnemen aan diverse werkgroepen, workshops, studiedagen en congressen zowel in België als in het 

buitenland 

 Marktstudies opvolgen 

 

 

Gewenst profiel : 
 

 Ingenieur-architect  met minstens vijf jaar ervaring in het domein van de bouw 

 Kennis van betontechnologie. 

 Zin voor communicatie, zowel geschreven als gesproken 

 Beschikken over grafische en design vaardigheden 

 Contactvaardig en diplomatisch, in het bijzonder naar ingenieurs, architecten, professoren en studenten, 

ambtenaren van openbare instellingen, producenten en aannemers toe 

 Wetenschappelijke nauwgezetheid, organisatietalent en teamgeest 

 Tweetalig Nederlands/Frans en goede kennis van het Engels 

 Vertrouwd met informatica (MS Office, met name Excel, Word, PPT) 

 Noties van prepress software en website-ontwerp en vermogen om actief tussen te komen in sociale 

netwerken 

 

 

Wij bieden : 

 

 Een competitief salaris in verhouding tot ervaring evenals verschillende extra-legale voordelen 

 Een stimulerende en gevarieerde professionele omgeving met mogelijkheid tot bijscholing en met een 

geïndividualiseerd integratieprogramma 

 Gevarieerd werk binnen jaarlijkse objectieven, met talrijke binnenlandse verplaatsingen. 

 

Geïnteresseerd ? Richt uw kandidatuur met curriculum vitae aan FEBELCEM, ter attentie van de heer André 

Jasienski, directeur, Vorstlaan 68 B11, 1170 Brussel of m.scherps@febelcem.be (02 645 52 18) 

Bezoek onze websites :www.febelcem.be en www.infobeton.be 
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