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BLOWERDOOR TECHNICUS BOUW 

Wat je moet weten over ISOPROC 

ISOPROC biedt totaaloplossingen aan voor de gebouwschil op vlak van isolatie, brand en akoestiek 

door middel van de juiste combinatie van kwaliteitsvolle producten, technisch advies, opleiding en 

metingen.   

Duurzaamheid, menselijkheid, betrouwbaarheid en competentie zitten in ons DNA. 

Wij zijn een gedreven familiebedrijf met pit dat zorg draagt voor z’n medewerkers, waar hard wordt 

gewerkt, maar even hard wordt gelachen.  

Wat we voor jou in petto hebben 

Als blowerdoor technicus voer je hoofdzakelijk luchtdichtheidsmetingen uit in Wallonië en in en rond 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

Concreet zijn dit jouw taken:  

▪ Je voert luchtdichtheidstesten uit volgens de wettelijke normen 

en je spoort luchtlekken op.  

▪ Je analyseert de resultaten, maakt rapporten op en geeft 

feedback aan de klant ter optimalisatie.  

▪ Je beantwoordt technische vragen over BlowerDoor en 

luchtdichtheidsmetingen. 

▪ Je verzorgt de administratie van de metingen: opmaak van 

offertes t.e.m. de facturatie.  

▪ Je zet materiaal klaar voor verhuur en verkoop van 

BlowerDoortoestellen.  

▪ Mogelijke aanvullende activiteiten (op termijn): 

o Uitvoeren van thermo-grafische en akoestische metingen 

o Uitvoeren van metingen van de luchtdichtheid van 

ventilatiesystemen 

o Geven van opleidingen over o.a. het meten van 

luchtdichtheid 

 

Bekijk ook deze video. 

Wie komt hiervoor in aanmerking?  
▪ Duurzaamheid, menselijkheid, betrouwbaarheid en competentie zitten ook in jouw DNA.  

▪ Je bent technisch aangelegd en je steekt graag de handen uit de mouwen. Ervaring met het 

uitvoeren van metingen is een pluspunt, maar is niet verplicht.   

▪ Je bent flexibel. Je hebt er geen probleem mee om regelmatig ’s morgens vroeg, ’s avonds of 

af en toe op zaterdag te werken.  

▪ Je bent klantvriendelijk. 

▪ Je kan zelfstandig en alleen werken maar tegelijk werk je ook graag in team. 

▪ Je bent stipt en je kan je werk goed organiseren.  

▪ Je bent administratief onderlegd en hebt een goede kennis van het MS-Office pakket. 

▪ Je werkt nauwkeurig en bent kwaliteitsbewust. 
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▪ Je hebt een zeer goede kennis van het Frans en bij voorkeur ook een goede kennis van het 

Nederlands. 

▪ Je hebt een rijbewijs B en je bent graag op de baan. 

Herken je jezelf hierin helemaal? Aarzel dan niet en stuur ons zo snel mogelijk je kandidatuur! 

Ons aanbod  

▪ Een gevarieerde voltijdse functie binnen een bedrijf in volle ontwikkeling. ISOPROC is een 

stabiel en gezond bedrijf, dat sinds de oprichting in 2001 een gestage groei kende. 

▪ We hebben een open bedrijfscultuur met een team gemotiveerde en betrokken medewerkers. 

▪ Wij zijn een inclusieve werkgever die openstaat voor diversiteit, zowel qua leeftijd, geslacht, 

achtergrond, afkomst, enz.. Wij zien dit als een meerwaarde voor de ontwikkeling van ons 

bedrijf en voor onze medewerkers.  

▪ Je krijgt een marktconforme verloning, evenals GSM, laptop, maaltijdcheques, ecocheques, 

hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding van 0,23€/km voor woon-werkverkeer, volledige 

terugbetaling bij gebruik van openbaar vervoer voor werkgerelateerde verplaatsingen, 

bonusplan.  

▪ Wij dragen een gezond evenwicht tussen privéleven en werk hoog in het vaandel en hebben 

continu aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. 

▪ Plaats van tewerkstelling: ISOPROC cvba, Boterstraat 23A, 2811 Hombeek. 

Interesse? 

Hebben we jouw interesse geprikkeld? Of is deze functie jou zelfs op het lijf geschreven? Stuur dan 

snel jouw sollicitatiebrief en cv naar annelies.vanhooren@isoproc.be of naar  ISOPROC cvba, t.a.v. 

Annelies Vanhooren, Boterstraat 23A 2811 Hombeek. Voor meer informatie kan je ook terecht op 

hetzelfde e-mailadres of bel je naar +32 15 62 39 35.  
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