Wil jij een bijdrage leveren aan de
verduurzaming van de bouw en gebouwde
omgeving? Wij zijn per direct op zoek naar
versterking van ons team. Wij zoeken een:

Attesteerder / auditor
isolatie-systemen m/v
(Fulltime)
Als attesteerder / auditor ben je
verantwoordelijk voor de
attesteringsprojecten en certificatie van
verschillende isolatiesystemen. Zowel
buitengevelisolatie- als na-isolatie systemen.
Je verwerft nieuwe opdrachten en met de
opdrachtgever stel je onderzoeksprogramma’s op, coordineer je de
onderzoeken, beoordeel je de prestaties en
stel je de attesten op. Bij dergelijke
projecten ben je betrokken bij innovatieve
systemen en ontwikkelingen binnen de
sector. Verder ondersteun en begeleid je het
College van Deskundige voor bestaande en
nieuwe BRL’en.
Voor deze functie geldt dat je gestructureerd
en analytisch kunt werken en over goede
communicatieve vaardigheden beschikt. Je
hebt een onafhankelijke en onpartijdige
positie, handelt strikt integer en kunt tactisch
opereren.
Uiteraard gelden goede primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden voor deze
functie. Je werkt vanuit kantoor te
Geldermalsen, maar klantbezoeken door het
gehele land behoren ook bij de functie.

Functie-eisen
• Bouwkundige vooropleiding op tenminste
HBO-niveau
• Aantoonbaar bouwfysische /
constructieve kennis en/of werkervaring
op het gebied van (na-) isolatie.
• Minimaal 5 jaar ervaring in technisch
commerciële functie.
• Kennis van bouwbesluit en het gebruik
van normen.
• 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 de heer
R. Hagenouw (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
20 april 2020 zenden aan:
SKG-IKOB Certificatie BV
t.a.v. dhr. B. Benz
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen
of naar: b.benz@skgikob.nl.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt
niet op prijs gesteld.

