
 
 

Heylen Warehouses is in volle ontwikkeling. Als full service ontwikkelaar en investeerder van 

logistiek vastgoed beschikt Heylen Warehouses in-house over alle vastgoeddiensten 

waaronder engineering, project management en beheer. Heylen Warehouses beheert een 

sterk groeiende logistieke vastgoedportefeuille in België, Nederland, Frankrijk en Spanje.  

Om onze groeiambities te realiseren zoeken wij versterking van ons team met een : 

 

Energy & Building Technology Analyst 

 

Liggen de klimaatverandering, duurzaamheid en kostenefficiëntie je nauw aan het hart? Wil jij 

de adviseur worden op het gebied van kostenbesparingen en het reduceren van 

energieverbruiken? Als Energy & Building Technology Analyst help je de operationele kosten 

en de ecologische voetafdruk van onze klanten te verkleinen!  

 

Jouw verantwoordelijkheden: 

 

• Je bent verantwoordelijk voor het Heylen Warehouses Building Technology Platform 

waarop ondermeer de energiemonitoring van onze panden draait  

• Je zorgt voor een goede samenwerking met onze partners en bewaakt de kwaliteit van 

de gegevens. 

• Je bedenkt en onderzoekt nieuwe toepassingen voor het platform en staat in voor de 

verdere ontwikkeling ervan. 

• Je creëert de management dashboards per pand  

• Je ontwikkelt samen met onze huurders dashboards op maat en leert hen hoe ze deze 

zelf kunnen aanpassen 

• Je analyseert data met betrekking tot de energieprestaties van onze panden, vergelijkt 

de verschillende panden met elkaar en benchmarkt deze 

• Je adviseert onze huurders over hoe ze hun verbruiken kunnen beperken op basis van 

deze analyses 

• Je analyseert data met betrekking tot de gebouwgebonden installaties en spoort zo 

eventuele anomalieën op 

• Je werkt verbeteringsvoorstellen uit op bestaande installaties op basis van data en stelt 

deze voor aan het management 

• Je adviseert en begeleidt onze projectmanagers, business development managers en 

klanten in de implementatie en  de mogelijkheden van het platform. 

• Je bent verantwoordelijk voor de rapportage van de scope 1 en 2  emissies van onze 

panden 

 

Wat breng je mee: 

• Interesse in gebouwtechnieken, elektronica en elektrotechniek 

• Affiniteit met IT -systemen 

• Pragmatische en resultaat gerichte aanpak 

• Goede communicatieve vaardigheden 

• Probleemoplossende houding en analytische mindset 

• Veel goesting  



 
• Bachelor- of Masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring  

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engels taal, Frans is een plus 

 

 

In ruil voor je harde werk bieden wij je: 

• Een lange termijn samenwerking in een sterk groeiende, ambitieuze & dynamische 

onderneming, waarbinnen je de vrijheid krijgt om zelfstandig te werken en een brede 

verantwoordelijkheid te nemen. 

• Een marktconform loon 

• Een bedrijfswagen en tankkaart 

• Een laptop en  GSM abonnement 

• Groeps- en hospitalisatieverzekering 

• Maaltijdcheques, ecocheques, 13de maand & onkostenvergoedingen 

• Een bedrijfscultuur waar resultaatgerichtheid, verantwoordelijkheidszin, persoonlijke 

betrokkenheid en respectvol handelen centraal staan. 

• Een toffe werkomgeving waar we naar jou luisteren, je elke dag kan bijleren en je jezelf 

kan ontwikkelen. 

• Eén grote familie van collega’s met gevoel voor humor. 

• En veel, veel meer! 

 

Interesse? Stuur je cv naar philippe.deschilder@HeylenWarehouses.com    

Wij behandelen je sollicitatie in alle discretie. 
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