Wil jij Nederland helpen veiliger te maken en vind je
het leuk producten te testen, dan hebben wij een
uitdagende functie voor je klaar staan. Fietsen, auto’s,
sloten, ramen, deuren en gevels dienen veilig en
inbraakwerend te zijn. Als tester voer jij deze testen
uit op een breed scala aan producten van
producenten die deze bij SKG-IKOB laten keuren.
De testen worden meestal in ons laboratorium in
Geldermalsen uitgevoerd. Wij zijn per direct op zoek
naar een collega:

Tester (m/v)
(bij voorkeur fulltime)
Je belangrijkste taken zijn:
- Het uitvoeren van laboratoriumbeproevingen,
vooral voor de sterkte en duurzaamheid van
hang- en sluitwerk producten;
- Het uitvoeren van manuele beproevingen
(inbraak-, en diefstal-pogingen);
- Het administratief afhandelen van beproevingen,
- Zorgdragen voor het goed functioneren van meeten testmiddelen voor de sector Hang- en
Sluitwerk;
- Zorgdragen voor de algehele netheid in het
laboratorium.
Jij als persoon:
We zoeken natuurlijk een enthousiaste en energieke
collega om mee samen te werken. Je bent leergierig
en werkt nauwkeurig. Je hebt technisch inzicht en
affiniteit met digitaal werken. Je hebt hart voor de
zaak, verantwoordelijkheidsgevoel en je stelt je
dienstbaar op naar de organisatie. In deze functie is
integriteit een absolute must. Verder beschik je over
goede communicatieve vaardigheden zowel
mondeling als schriftelijk.
Wij bieden:
Een fijne werkomgeving, fijne collega’s, een prima
salaris en uitstekende aanvullende
arbeidswoorwaarden. Je krijgt ook de beschikking
over een laptop, iPad en iPhone. Je werkt vanuit onze
locatie in Geldermalsen.
Functie-eisen
• Technische vooropleiding;
• MBO-niveau;
• Goede lichamelijke conditie;
• Goede beheersing van de Nederlandse, en bij
voorkeur ook Engelse en Duitse taal;
• Bereidheid tot (interne) scholing.

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. SKG-IKOB biedt een ‘one-stop-shop’ in
bouw- en vastgoedcertificering.
Meer informatie over onze organisatie en je collega’s
kun je vinden op: www.skgikob.nl
Voor meer informatie over de functie nodigen we je uit
om contact op te nemen met Ton van Beek
(tel 088 – 244 01 00).
Heb je interesse? Stuur je sollicitatie met CV naar:
SKG-IKOB Certificatie BV
t.a.v. Olaf van Panhuys
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen
e-mail: info@skgikob.nl
acquisitie n.a.v. deze advertentie
stellen wij niet op prijs.

