Wil jij een bijdrage leveren aan de toetsing en borging
van de kwaliteit in de ramen, deuren en
gevelindustrie?
Met de testresultaten van SKG-IKOB geven
producenten aan dat hun producten voldoen aan de
eisen. Op gevelelementen, ramen en deuren voeren
wij verschillende testen uit zoals luchtdichtheid,
waterdichtheid, inbraakwerendheid en veroudering.
Deze testen worden meestal in ons laboratorium in
Geldermalsen uitgevoerd maar ook bij onze klanten
en op de bouwplaats. Wij zijn per direct op zoek naar
de laborant die deze testen wil gaan uitvoeren:

Laborant Gevels voor metalen en
kunststof ramen, deuren, puien en
vliesgevels (m/v) (Fulltime)
De belangrijkste taken zijn:
- laboratoriumwerkzaamheden in het eigen SKGIKOB laboratorium te Geldermalsen,
- het uitvoeren van manuele sterktebeproevingen,
- het uitvoeren van beproevingen op locatie (bijv.
bouwplaats of bij onze klanten),
- het administratief afhandelen van keuringen,
- zorgdragen voor het goed functioneren van meeten testmiddelen voor gevel-activiteiten,
- zorgdragen voor de algehele netheid van de
afdeling gevels in het laboratorium,

Je werkt vanuit onze locatie in Geldermalsen, maar
klantbezoeken door het gehele land en daarbuiten
zoals in België en Duitsland behoren ook bij de
functie. Hiertoe kan het incidenteel nodig zijn om op
locatie te overnachten.
Functie-eisen
• Bouwkundige of werktuigbouwkundige
vooropleiding op tenminste MBO-niveau;
• Enige jaren werkervaring in de bouw of
toeleverende industrie, bij voorkeur in de ramen-,
deuren- en gevelindustrie;
• Netjes en nauwkeurig kunnen werken;
• Goede lichamelijke conditie;
• Goede beheersing van de Nederlandse, en bij
voorkeur ook Engelse en Duitse taal, zowel in
woord als geschrift;
• 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 Dr. Ir. Ton van Beek
(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
18 januari 2021 zenden aan:
SKG-IKOB Certificatie BV
t.a.v. de heer Olaf van Panhuys
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen
e-mail: info@skgikob.nl.

Voor deze functie geldt, dat je integer bent, dat je
gestructureerd en analytisch kunt werken, dat je
beschikt over goede communicatieve vaardigheden,
verantwoordelijkheidsgevoel en een dienstbare
instelling. Uiteraard gelden goede primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden voor deze functie. Je
krijgt de beschikking over een laptop, iPad en iPhone.
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