Wij groeien en zoeken een

Bouwkundig inspecteur m/v
(MBO-diploma, ca. 32 - 36 uur/week, Utrecht of Eindhoven)
Kennisleider duurzaam bouwen
Stichting W/E adviseurs duurzaam bouwen - al bijna vier decennia toonaangevend in
duurzaam advies - ondersteunt organisaties, van visievorming tot uitvoering in de
dagelijkse praktijk. Wij ontwikkelen kennis en software zoals GPR Gebouw die
duurzaamheid voor de markt inzichtelijk en meetbaar maakt. En we delen onze kennis via
cursussen en workshops.
W/E adviseurs - met ruim 30 professionals en vestigingen in Eindhoven en Utrecht - is een
sociale onderneming. Het hoofddoel van W/E adviseurs is maatschappelijke meerwaarde
of ‘impact’ creëren.
Steeds meer organisaties verduurzamen de gebouwde omgeving. Onze organisatie
groeit. Daarom zoeken wij een Bouwkundig inspecteur. Je werkt vanuit ons kantoor
nabij Utrecht CS of nabij station Eindhoven.
Door heel Nederland voer je gebouwinspecties uit. Met de daar verzamelde informatie,
door het lezen en interpreteren van bouwkundige tekeningen en het verwerken van
installatietechnische informatie maak je de duurzaamheid van gebouwen met onze eigen
softwareapplicatie GPR Gebouw inzichtelijk. Je hebt contact met opdrachtgevers,
bewoners, beheerders en opzichters. Op de mate van duurzaamheid wordt vaak een GPRcertificaat afgegeven. Je werkt samen met collega’s aan (grote) certificeringsprojecten.

Wie wij zoeken
Wij zoeken een bouwkundig inspecteur die:
•

goed kan plannen en organiseren

•
•

een MBO-diploma en relevante bouwkundige kennis heeft
en tenminste enkele jaren relevante werkervaring heeft, bv EPA-W of

•

conditiemetingen
goed kan werken met MS Office

•
•

zelfstandig kan werken
kan omgaan met deadlines

•
•
•
•

proactief en resultaatgericht is
beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden
vindt dat het altijd “technisch weer” is

affiniteit met duurzaamheid heeft.
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Wat wij bieden
Naast een inspirerend werkveld, werken met een onderwerp dat geweldig in de
belangstelling staat en een afwisselende functie waarin je kunt ontwikkelen bieden wij:
•

een stimulerende en informele werkplek met fijne collega’s

•
•

een inwerkcoach en inwerktraject gericht op eigen ontwikkeling
opleiding tot GPR Gebouw Expert

•
•

een platte, informele organisatie
een (h)eerlijke buitenfunctie waarbij je ook op bijzondere plekken komt

•
•

een goed salaris en resultaatuitkering
prima secundaire arbeidsvoorwaarden (w.o. parttime mogelijkheden, flexibele
werktijden, thuiswerkfacaliteiten, pensioenregeling)

Enthousiast?
Solliciteer dan nu! Je sollicitatie ontvangen we graag via w-e@w-e.nl. Heb je vragen? Neem
dan gerust contact op met Marit Béguin op 030 – 6778777 of via Whatsapp op 06 – 2239
6317.
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