VACATURE BOUWKUNDIG INSPECTEUR
Wil jij je energie kwijt in een snelgroeiende toonaangevende certificatie-instelling in
de bouw- en vastgoedwereld? Werk jij graag in een dynamische omgeving waar
elke dag anders is? Kom dan werken bij SKG-IKOB. Wij timmeren hard aan de
weg op het gebied van duurzaamheid en energievraagstukken en zoeken daarom
versterking van ons team.
Wat ga je doen?
Je werkt vanuit SKG-IKOB in Geldermalsen of bent onderweg naar diverse klanten
(certificaathouders) door heel Nederland. Als bouwkundig inspecteur houd je je
o.a. bezig met de volgende taken en verantwoordelijkheden:
•
•
•
•
•
•
•

Verschillende soorten audits en inspecties uitvoeren bij diverse klanten
door heel Nederland;
Het zwaartepunt van de functie ligt bij inspectie van na-isolatie
werkzaamheden;
Deze ambulante functie brengt je dagelijks op verschillende bouwplaatsen
waar jij jouw inspectie- en controlewerkzaamheden uitvoert;
Bezoek van bedrijven waar je de interne organisatie beoordeelt aan de
hand van de (beoordelingsrichtlijn) BRL 2110 en BRL 1332;
Het uitvoeren van werkzaamheden doe je deels alleen en in teamverband;
Je hebt regelmatig contact met certificaathouders en je denkt proactief
mee over verbetering van de externe- en interne kwaliteitsbewaking;
Daarnaast bieden we je diverse ontwikkel en doorgroeimogelijkheden.

Wij zoeken iemand die voldoet aan onderstaand profiel:
• MBO werk- en denkniveau;
• Bij voorkeur MBO Bouwkunde;
• Werkervaring in de reguliere bouw (B&U)
• Ervaring met auditing (pre);
• Ervaring met (na-)isoaltie (pre);
• Oprechte interesse in mens en bedrijf;
• Zelfstandig werkend;
• Rijbewijs B.
Wij bieden:
• Bruto salaris tussen € 2.177 en € 3.898 afhankelijk van leeftijd en ervaring
(op basis van fulltime, 40 uur per week);
• Ruim voldoende vakantie- en atv-dagen (33 op basis van fulltime);
• Uitstekende pensioenregeling;
• Alle middelen die je nodig hebt zoals: leaseauto, laptop en telefoon;
• Een opleiding tot auditor;
• Doorgroei mogelijkheden binnen SKG-IKOB;
• Veel vrijheid.

Waar ga je werken?
SKG-IKOB is een snelgroeiende toonaangevende certificatie instelling in de bouwen vastgoedwereld. Wij bieden ondernemers een ‘one-stop-shop’ in bouw- en
vastgoedcertificering en ontzorgen bedrijven. SKG-IKOB certificeert, onderzoekt en
inspecteert bedrijven in de bouw en vastgoedsector op het gebied van
bouwmaterialen, -processen en kwaliteits- en veiligheidssystemen. De afdeling
uitvoerende bouw richt zich op de attestering van de gebruikte materialen in hun
toepassing en op de certificering van de uitvoeringsprocessen.
Het team bestaat uit een certificatiemanager, vijf (sector) coördinatoren, drie
bouwkundige inspecteurs en één secretariële medewerker. Daarnaast heeft het
team een schil van freelance auditors en bouwkundige inspecteurs die bijspringen
waar nodig.
Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan vóór 31 januari 2022 jouw cv en motivatiebrief naar
j.bogaard@skgikob.nl.
Wil je meer informatie over de functie of de sollicitatieprocedure? Neem dan
contact op met René Hagenouw, (sector coördinator) via de mail
r.hagenouw@skgikob.nl of telefonisch op: 06 30 99 62 07.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

