Wil jij Nederland helpen energiezuiniger te
maken en vind je het leuk om met collega`s
in de markt te werken aan een kwalitatief
goed eindproduct, dan hebben wij een
mooie uitdagende functie voor je klaar
staan. Als EPA inspecteur of (Lead)auditor
voer jij controles uit op de door EPA
adviseurs opgestelde EI-indexen en
energielabels. SKG-IKOB is per direct op
zoek naar EPA-W/EPB-U adviseur die een
stap verder wil gaan dan het alleen maar
opstellen van energielabels. Wil jij werken bij
een professionele en informele organisatie
en ben je graag onderweg? SKG-IKOB en
SKW Certificatie hebben de perfecte
vacature voor jou.

Inspecteur /
(Lead) auditor
(fulltime)
Als inspecteur en/of als (Lead) auditor ben
je representant van SKG-IKOB bij onze
klanten voor het controleren van de door
onze klanten opgestelde EI-indexen en
energielabels. Je voert controles en audits
uit en rapporteert je bevindingen aan onze
projectleider. Deze keuringen en audits voer
je uit bij onze klanten door geheel
Nederland. Je werkt zelfstandig en je zorgt
in samenwerking met de projectleider voor
het plannen en uitvoeren van jaarlijks
terugkerende keuringen en audits en de
correcte afhandeling van de resultaten.
Leergierig, communicatief vaardig, integer
handelen, Kritisch, analytisch, en technisch
inzicht zijn essentiële eigenschappen die jij
moet bezitten. Uiteraard gelden goede
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
voor deze functie.
Een brede bouwkundige achtergrond is een
pré. Je kan dan mogelijk ook ingezet worden
op andere scope’s binnen onze organisatie.

Functie-eisen
• MBO+ en/of HBO bouwkunde en/of
installatietechniek (werk-, denkniveau)
• Opleiding en diploma EPA-W en EPB-U.
(Een diploma EPN-U is een pré)
• Bouwkundige ervaring
• Geen 9-5 mentaliteit
• Goede communicatieve en sociale
vaardigheden
• Goede beheersing van de Nederlandse
taal
• In het bezit van rijbewijs B
• Bij voorkeur centraal in Nederland
woonachtig
Over SKG-IKOB Certificatie
Op basis van 50 jaar ervaring verzorgt SKGIKOB met ruim 60 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 bouwen 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
Geïnteresseerd?
Stuur dan jouw reactie met CV voor 1
januari 2019 naar:
SKG-IKOB Certificatie BV
t.a.v. dhr. B. Benz
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen
of naar: info@skgikob.nl
Voor meer informatie over deze functie kun
je contact opnemen met dhr. A.A. van de
Meeberg; (tel. 06-24168389). Meer
informatie over SKG-IKOB Certificatie vind
je op onze website www.skgikob.nl.

