ProScan is een inspectie- en adviesbureau dat al twintig jaar
werkzaam is in het vakgebied. We houden ons bezig met
kostenramingen, inspecties, inventarisatie, meerjarenplanningen,
onderhoudsbeheer, veiligheids- en Arbo-inspecties alsook met het
opstellen en aanbesteden van onderhoudscontracten en renovatie
of nieuwbouwprojecten.

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste medewerker die invulling wil geven aan de functie:

Inspecteur werktuigbouwkundige installaties
(fulltime, 40 uur per week)
Jouw werkzaamheden
Na een gedegen inwerkperiode, voer je zelfstandig en in teamverband inspecties van
werktuigbouwkundige conform NEN 2767 uit. Of je inventariseert en inspecteert alle
werktuigbouwkundige installaties zoals water-, klimaat- en regelinstallaties, bepaalt de
conditiescore daarvan conform NEN 2767 en stelt een meerjarenonderhoudsplan op. Dit alles bij
uiteenlopende projecten: het ene moment inspecteer je de installatie in een kantoorgebouw, het
andere moment de installaties in een voetbalstadion!
Afhankelijk van je ontwikkeling, word je (in de toekomst) ingezet voor specialistisch onderzoek
(bijvoorbeeld luchtkwaliteit en legionella) en voor onze adviesafdeling (bijvoorbeeld ontwerp
installaties, opstellen bestekken e.d.).
Je legt verantwoording af aan je direct leidinggevende bij ProScan. Eenmaal in de twee maanden
neem je deel aan vergaderingen en VCA toolboxmeetings.
Jouw profiel
Wij zoeken een kandidaat met een afgeronde opleiding MBO/HBO Werktuigbouwkunde of met
een gelijkwaardig werk- en denkniveau. Enige ervaring in de werktuigbouwkundige sector, bij
voorkeur in een vergelijkbare functie, is wel gewenst en ben je in staat zelfstandig en in
teamverband te werken.
Het is een pré als je beschikt over kennis van de norm NEN 2767 of Sertum gecertificeerd bent.

Jij hebt daarnaast ook een gezonde dosis zelfdiscipline, zelflerend vermogen en flexibiliteit (geen
9 tot 5 mentaliteit), en bent in bezit van rijbewijs B.
Beschik je, buiten genoemde opleiding en ervaring, over goede mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheden (Nederlands)? Beschik je wellicht ook nog over een VCA-VOL certificaat?
Dan ben jij de kandidaat waar wij graag kennis mee maken!
Wij bieden
Allereerst die gedegen inwerkperiode. We maken je als inspecteur, voor zover je dat niet al bent,
bekend met het zelfstandig uitvoeren van een inspectie bij een opdrachtgever. En natuurlijk met
de normen en de wijze waarop wij rapporteren.
Verder bieden wij een passend salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals 26
vakantiedagen, een 2/3 premievrij pensioen en een (gedeeltelijke) internetvergoeding. Ook kun
je kiezen voor een leaseauto of km-vergoeding.
Maar zeker ook een collegiale werksfeer, veel zelfstandigheid en vrijheid in de indeling en
uitvoering van je werkzaamheden en alle mogelijkheden je te ontwikkelen.

Interesse?
Als deze functie jouw interesse heeft gewekt, kun je schriftelijk (per e-mail of post) voorzien van cv en motivatie, solliciteren.
Je sollicitatie dient uiterlijk 12 december 2018 in ons bezit te zijn.
Mocht je meer informatie willen, kun je contact opnemen met Harold Janssen of Karlo Doppenberg.
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