Wil jij werken bij een toonaangevende
organisatie op het gebied van testen,
certificeren en keuren in de bouwsector, dan
hebben wij een mooie uitdagende functie
voor je. Solliciteer nu bij SKG-IKOB!
De unit Constructies is per direct op zoek
naar een….

Keurmeester steenachtige
materialen en
bouwproducten (m/v)
(Fulltime; 32 – 40 uur)
Als keurmeester ben je representant van
SKG-IKOB bij onze klanten voor de
certificatie van steenachtige materialen en
bouwproducten zoals kalkzandsteen,
cellenbeton, cement en/of beton.
Je voert volgens vastgestelde frequenties
audits, keuringen, beproevingen en
monsternames uit bij productiebedrijven en
rapporteert je bevindingen aan onze
projectleider. Samen met de projectleider
werk je in teamverband en zorg je voor het
plannen en uitvoeren van alle jaarlijks
terugkerende audits en keuringen en de
correcte afhandeling van de keuringsresultaten.
Het werkgebied voor deze ambulante functie
betreft Nederland en de ons omringende
landen.
Leergierig, communicatief vaardig,
teamplayer, integer handelen en jezelf
dienstbaar opstellen naar de interne
organisatie zijn essentiële eigenschappen
die jij moet bezitten. Uiteraard gelden goede
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
voor deze functie.

Functie-eisen
•

•

MBO Werk- en denkniveau (bij
voorkeur een bouwkundige
vooropleiding);
Kennis en werkervaring in de
(uitvoerende) bouw of toeleverende
industrie, bij voorkeur met
kalkzandsteen, cellenbeton, cement
en/of beton;

•
•
•

Netjes, nauwkeurig en kwalitatief
kunnen werken;
Goede beheersing van de Nederlandse
taal (Duits en Engels is een pré);
Rijbewijs B.

Over SKG-IKOB Certificatie
Met meer dan 50 jaar ervaring en ruim 60
medewerkers verzorgen wij de certificatie
van producten, processen en systemen in
de bouw. De kwaliteit van bouwend
Nederland bewaken wij door het uitvoeren
van inspecties, audits, tests en
onderzoeken. Dat doen wij bij
productielocaties, bouwplaatsen en in ons
eigen laboratorium.
Ondernemers kunnen bij SKG-IKOB terecht
voor vrijwel alle certificaten en keurmerken
in de bouw- en vastgoedwereld. SKG-IKOB
biedt een ‘one-stop-shop’ in bouw- en
vastgoedcertificering.
SKG-IKOB Certificatie BV is erkend door de
Raad voor Accreditatie en is gehuisvest te
Geldermalsen.
Voor meer informatie over deze functie kun
je contact opnemen met Harm van Dartel
(tel 088 – 244 01 00). Meer informatie over
SKG-IKOB Certificatie kun je vinden op:
www.skgikob.nl.
Je sollicitatiebrief met CV kun je voor 6 april
2020 zenden aan:
SKG-IKOB Certificatie BV
t.a.v. de heer Olaf van Panhuys
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen
e-mail: info@skgikob.nl.
acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt
niet op prijs gesteld

