VACATURE AUDITOR/INSPECTEUR EPA
Locatie: Geldermalsen
Adres: Poppenbouwing 56, Geldermalsen
Website: www.skgikob.nl
Wil jij je energie kwijt in een snelgroeiend toonaangevende certificatie instelling in
de bouw- en vastgoedwereld? Vind je het fijn als elke dag anders is? Kom dan
werken bij SKG-IKOB. Wij timmeren hard aan de weg op het gebied van
duurzaamheid en energievraagstukken en zoeken daarom versterking van ons
team.
Als auditor/inspecteur op de beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500 voer je verschillende
soorten audits en inspecties uit bij diverse klanten door heel Nederland. Deze
ambulante functie brengt je dagelijks op verschillende plekken in Nederland voor
audits en inspecties. Deze audits en inspecties voer je deels alleen, deels met
directe collega’s uit. Een zelfstandige functie met doorgroei mogelijkheden als
projectleider binnen onze organisatie.
De BRL 9500 is de richtlijn voor het beoordelen van gecertificeerde bedrijven en
hun gekwalificeerde energieprestatie adviseurs. Deze gecertificeerde organisaties
mogen energieprestatie berekeningen opstellen en registreren bij RvO. Als
auditor/inspecteur beoordeel jij of de opgestelde berekeningen voldoen aan het
opnameprotocol de ISSO 82.1 en ISSO 75.1 en of zij gewerkt hebben conform de
procedures uit de BRL 9500.
Wij zoeken:
● Hbo- werk- en denkniveau
● Bij voorkeur Hbo Bouwkunde of Installatietechniek
● Oprechte interesse in mens en bedrijf
● Rijbewijs B
● Zelfstandig werkend
● Ervaring met auditing (pre)
● Ervaring met Energiebesparing en de effecten daarvan (pre)
Wij bieden:
● Bruto salaris tussen € 2.571 en € 4.040 op basis van een fulltime contract
en afhankelijk van ervaring.
● 33 vakantie- en atv-dagen (op basis van fulltime)
● Uitstekende pensioenregeling.
● Lease-auto, laptop en telefoon.
● Veel vrijheid.
● Een opleiding tot Lead-auditor
● Doorgroei mogelijkheden tot de functie projectleider.
SKG-IKOB is een snelgroeiende toonaangevende certificatie instelling in de bouwen vastgoedwereld. Wij bieden ondernemers een ‘one-stop-shop’ in bouw- en
vastgoedcertificering en ontzorgen bedrijven. SKG-IKOB certificeert, onderzoekt en
inspecteert bedrijven in de bouw en vastgoedsector op het gebied van

bouwmaterialen, -processen en kwaliteits- en veiligheidssystemen. De afdeling
gebouwde omgeving richt zich op de certificering in de vastgoedsector. Het team
bestaat uit een certificatiemanager (aan wie je zult rapporteren), 3 projectleiders, 2
auditoren en 2 secretariële medewerkers. Daarnaast heeft het team een schil van
freelance auditors en inspecteurs die bijspringen waar nodig.
Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan je cv en motivatiebrief naar j.bogaard@skgikob.nl voor 1 september
2020.
Wil je meer informatie over de functie of de sollicitatieprocedure? Neem dan
contact op met Ard van de Meeberg, (projectleider) via de mail
a.vandemeeberg@skgikob.nl of telefonisch op: 06 24 16 83 89.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

