VACATURE PROJECTLEIDER/AUDITOR
Locatie: Geldermalsen
Adres: Poppenbouwing 56, Geldermalsen
Website: www.skgikob.nl
Heb jij affiniteit met de bouw- en vastgoedwereld? Werk jij nauwkeurig, planmatig en ben
je communicatief vaardig? Vind je het fijn als elke dag anders is? Dan is de functie
projectleider/auditor wellicht een rol die goed bij jou past. SKG-IKOB Certificatie in
Geldermalsen zoekt een projectleider/auditor voor de gebouwde omgeving (SKW
Certificatie) wegens het intern doorschuiven van de vorige projectleider. Binnen deze rol
ben je verantwoordelijk voor het bewaken en beoordelen van de voortgang en kwaliteit
van de werkuitvoering van diverse certificatieregelingen binnen de afdeling.
Als projectleider/auditor coördineer je alles omtrent jouw certificatieregeling en fungeer je
als accountmanager voor de klant. Hiernaast voer je verschillende soorten audits uit bij
allerlei klanten door heel Nederland. Deze ambulante functie brengt je dagelijks op
verschillende plekken in Nederland voor diverse types audits. Deze audits voer je deels
alleen, deels met directe collega’s uit. Hiernaast krijg je de uitdaging mee om jouw
certificatieregeling verder uit te bouwen door meer klanten te werven.
Jouw taken:
● Plannen en bewaken van de certificatieregelingen.
● Opstellen en realiseren van het jaarplan.
● Bewaken en beoordelen van voortgang en kwaliteit van werkuitvoeringen.
● Signaleren van marktontwikkelingen.
● Acquireren van nieuwe klanten.
● Vertegenwoordigen van SKG-IKOB in diverse gremia.
● Uitvoeren van audits bij klanten.
Wij zoeken:
● Hbo- werk- en denkniveau
● Bij voorkeur HTS of (technisch) bedrijfskundig
● Sterke communicatieve vaardigheden
● Klantgerichte houding
● Zelfstandig werkend
● Ervaring met VvE- of Vastgoedbeheerders (pre)
● Ervaring met auditing (pre)
Wij bieden:
● Bruto salaris tussen € 3.060 en € 4.809 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.

SKG-IKOB is een snelgroeiende toonaangevende certificatie instelling in de bouw- en
vastgoedwereld. Wij bieden ondernemers een ‘one-stop-shop’ in bouw- en
vastgoedcertificering en ontzorgen bedrijven. SKG-IKOB certificeert en onderzoekt
bedrijven in de bouw en vastgoedsector op het gebied van bouwmaterialen, -processen
en kwaliteits- en veiligheidssystemen. De afdeling gebouwde omgeving (SKW
Certificatie) 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 februari 2020.
Wil je meer informatie over de functie of de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op
met Jeffrey Bogaard (certificatiemanager) via de mail: j.bogaard@skgikob.nl of
telefonisch op: 06 13 92 23 69
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

