Wil jij dagelijks werken aan uitdagende projecten bij een groeiende organisatie in een dynamische branche? Beschik jij over een afgeronde MBO opleiding in de elektro- of energietechniek, heb
je ervaring in de installatiebranche en de ambitie om kennis van NEN 3140 snel eigen te maken?
Dan maken we graag kennis met jou!

Functie
In deze rol ga je op professionele wijze inspecties aan elektrische installaties uitvoeren op basis van de
NEN 3140. Je maakt rapportages en verdiept je in de NEN 1010 om opdrachtgevers op deskundige wijze en
conform de norm te adviseren. De werkzaamheden worden zelfstandig of in teamverband verricht. Je werkt
voor opdrachtgevers uit het bedrijfsleven, particulieren en verzekeraars.

Functie-eisen

Wat bieden wij jou?

•

Een afgeronde MBO-3 opleiding in de elektro-

•

Marktconform salaris;

of energietechniek of gelijkwaardig;

•

Fulltime dienstverband;

Minimaal 3 jaar ervaring in de installatie-

•

Een aanstelling met uitzicht op een

•

branche;
•

vastcontract;

De ambitie om kennis van NEN 3140 snel eigen

•

te maken;
•

Goede kennis van de NEN 1010 is een pré;

•

Evenals reeds opgedane ervaring als

Een uitdagende en afwisselende baan binnen
een groeiende organisatie;

•

Mogelijkheden tot het volgen van opleidingen
en cursussen.

inspecteur;
•

Interesse in het toepassen van normen;

•

Een zelfstandige en initiatiefrijke, flexibele,
klantgerichte werkinstelling;

•

Goede mondelinge en schriftelijke

•

uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse;

•

Rijbewijs B.

Servicegroep Twente
Servicegroep Twente is dé partner op het gebied van duurzaam beheer, onderhoud van technische
installaties en inspecties. We werken aan de meest uiteenlopende opdrachten voor scholen, zorginstellingen,
woningbouwcorporaties, overheid en semi-overheid. Maar ook voor andere klanten stropen wij onze
mouwen graag op. We denken mee en geven advies. Dankzij extra aandacht voor bewoners en
eindgebruikers en onze persoonlijke aanpak zorgen we altijd een passende oplossing.

Ben je enthousiast over de bovenstaande vacature?
Stuur dan een motivatie en CV, bij voorkeur per e-mail.
Gegevens: sollicitatie@sgt-bv.nl of per post naar Service
Groep Twente, Bedrijfsweg 9, 7671 EG in Vriezenveen. Voor
vragen over de vacature kunt u ook bellen naar
088 447 9900.

