VACATURE

Wil jij Nederland helpen veiliger te maken en vind je het leuk producten te testen, dan hebben wij een mooie
uitdagende functie voor je klaar staan. Fietsen, auto’s, sloten, ramen, deuren en gevels dienen veilig en
inbraakwerend te zijn. Als laborant voer jij deze testen uit op een breed scala aan producten van
producenten die deze bij SKG-IKOB laten keuren. Het SKG-IKOB laboratorium afdeling V&I is per direct op
zoek naar een

Laborant veilige-, inbraakwerende- en diefstalbeperkende producten
(o.a. Hang- en Sluitwerk en/of beveiligingen voor voertuigen)
(Fulltime)

Als laborant ben je representant van SKG-IKOB bij onze klanten voor het testen en/of certificeren van
inbraakwerende- en diefstalbeperkende producten (t.b.v. o.a.: SKG, ART en SCM keurmerken). Je voert
testen en keuringen uit en rapporteert je bevindingen aan onze (assistent) sector coördinator. Deze testen
en keuringen voer je uit in ons geaccrediteerde laboratorium in Geldermalsen.
Je werkt in teamverband en je zorgt voor het plannen en uitvoeren van jaarlijks terugkerende testen en
keuringen en de correcte afhandeling van de resultaten. Je draagt zorg voor het goed functioneren van de
meet- en testmiddelen alsmede voor de algehele netheid van de afdeling V&I in het laboratorium. Daarnaast
horen fysieke (sterkte) beproevingen (inbraak-, en diefstal-pogingen) in ons laboratorium te Geldermalsen
óók tot je werkzaamheden.
Leergierig, communicatief vaardig, teamplayer, integer handelen, technisch inzicht 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.
Wat zijn de functie-eisen
• MBO Werk- en denkniveau (bij voorkeur werktuigbouwkundig);
• Netjes, nauwkeurig en kwalitatief kunnen werken;
• Goede lichamelijke conditie;
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, Duits is een pré.
Over SKG-IKOB Certificatie B.V.
Op basis van 50 jaar ervaring verzorgt SKG-IKOB met ca. 55 medewerkers het attesteren en certificeren van
veiligheids- en bouwproducten, bouwprocessen en kwaliteitssystemen, het ontwikkelingen en bewaken van
erkenningsregelingen, bouwkundige inspecties op locatie en laboratoriumonderzoek. 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 vind je op onze website www.skgikob.nl.
Je sollicitatiebrief met CV kun je voor 3 december 2018 zenden aan:
SKG-IKOB Certificatie BV
t.a.v. de heer Ir. Olaf van Panhuys
Postbus 202
4190 CE GELDERMALSEN
e-mail: info@skgikob.nl
acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

