Meten is weten, gissen is missen en gokken is dokken!
Vind jij ook dat prestaties van gebouwen zichtbaar moeten worden, dat afspraken nagekomen
moeten worden en wil je onze opdrachtgevers helpen om aan te tonen dat zij dit ook werkelijk
doen? Dan ben je bij ons van harte welkom want wij zijn op zoek naar een:

Meetinspecteur met bouwkundige kennis en/of interesse.
Wij zorgen ervoor dat er niet meer gegist wordt waardoor waardevolle kansen worden gemist. Wij
weten door te meten! Doe je mee?

Wat ga je doen?

Om te bewijzen dat de gebouwen voldoen aan de vooraf gemaakte afspraken, ga je diverse metingen
uitvoeren op de bouwplaats, voor oplevering van het gebouw of bij een mogelijk geschil tussen de
verkopende partij en de afnemer. Dit kunnen thermografische-, luchtdoorlatendheid- en/of
installatiegeluidsmetingen zijn. Ook wordt de rapportage van deze metingen door jou verzorgd. Na
een gedegen interne opleiding ben je in staat deze metingen en rapportages zelfstandig uit te
voeren. Afhankelijk van je ambities en persoonlijke ontwikkeling zijn er voldoende
groeimogelijkheden binnen Koppen Bouwexperts. Bijvoorbeeld om schade-inspecties, metingen met
dataloggers, bouwkundige advisering of in het kader van de Wet Kwaliteitsborging bouwcontroles, te
gaan uitvoeren.

Wie zoeken wij?

Koppen Bouwexperts is op zoek naar een doener die goed kan denken, oftewel een collega die:
 Beschikt over een bouwkundige opleiding of –ervaring;
 Werkt en denkt op minimaal MBO 4 niveau;
 Affiniteit heeft met de praktijk op de bouwplaats én de theorie op kantoor;
 Secuur en handig is;
 Wil meewerken aan het deugdzaam (duurzaam én gezond) maken van gebouwen;
 Ondernemend, communicatief vaardig, klantgericht, daadkrachtig en flexibel is ingesteld;
 Leergierig is en zichzelf wil blijven ontwikkelen;
 In het bezit is van een rijbewijs B

Wat bieden wij?
Bij Koppen Bouwexperts krijg jij een fijne werkplek waar je met enthousiasme, gedrevenheid, kennis en
kunde veel kunt bereiken. Zo bieden wij:

Een fulltime functie;

Een interessante werkomgeving dat bijdraagt aan verduurzaming van onze omgeving;

Een prettige werksfeer in een gezonde onderneming, die toonaangevend is;

Jong en enthousiast team;

Zelfstandig, afwisselend en verantwoordelijk werk;

Ruimte, vrijheid en verantwoordelijkheid;

Een marktconform salaris;

Telefoon van de zaak;

Mogelijkheden voor verdere persoonlijke groei en ontwikkeling;

Bij goed functioneren een vast contract.

Wie zijn wij?

Koppen Bouwexperts is gespecialiseerd in kwaliteit van gebouwen en hun prestaties. Wij helpen
onze klanten om op een kosten efficiënte en functionele wijze gezonde, comfortabele, duurzame en
betaalbare gebouwen te realiseren. Wij kunnen hieraan een bijdrage leveren vanaf het eerste
initiatief tot en met het beheer en vertalen de wensen van onze klanten in gebouwprestaties en de
daarvoor benodigde kwaliteit. Hierbij sturen we denkers en doeners op een integrale, transparante
en pragmatische wijze aan, om met elkaar tot hoogwaardige kwaliteit van een gebouw te komen. In
theorie én in de praktijk. Dit doen we door te rekenen, adviseren en te meten waarmee we aantonen
dat theorie en praktijk niet anders hoeven te zijn. En dat doen we al ruim 20 jaar!

Ben je geïnteresseerd om bij ons te komen werken of heb je nog vragen?
Neem dan contact op met de heer W. Koppen (tel. 06-53179784) of solliciteer direct en mail je CV en
motivatiebrief naar wk@koppenbouwexperts.nl

