ProScan is een inspectie- en adviesbureau met al ruim twintig jaar
ervaring in het vakgebied. We houden ons bezig met
onderhoudsmanagement, diverse elektrotechnische veiligheidsen Arbo-inspecties (NEN 1010, NEN 3140 en SCIOS Scopes)
en in alle disciplines inventarisaties, conditiemetingen en
meerjarenplanningen.

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

Junior inspecteur conditiemeting elektrische laagspanningsinstallaties
(fulltime, 36 tot 40 uur per week)
Jouw werkzaamheden
Je voert zelfstandig en in teamverband inspecties uit van elektrotechnische installaties volgens
NEN 2767. Je inventariseert en inspecteert alle elektrotechnische installaties zoals schakel- en
verdeelinrichtingen maar ook bijvoorbeeld verlichting-, inbraak- en brandmeldinstallaties, bepaalt
de conditiescore daarvan volgens NEN 2767 en stelt een meerjarenonderhoudsplan op. Dit alles
bij uiteenlopende projecten: het ene moment inspecteer je de installaties in een kantoorgebouw,
het andere moment de installaties in een voetbalstadion! Je inspecteert op locatie. De rapportages
stel je op vanuit je thuiswerkplek.
Afhankelijk van je ambitie en interesse, word je in de toekomst mogelijk ook ingezet voor meer
specialistische inspecties zoals de elektrotechnische SCIOS Scopes.
Je legt verantwoording af aan je direct leidinggevende bij ProScan. Eenmaal in de twee maanden
neem je deel aan vergaderingen en toolboxmeetings.
Jouw profiel
Wij zoeken een kandidaat met interesse in de elektrotechnische sector.
Ben je schoolverlater met een afgeronde opleiding MBO Elektrotechniek of heb je enige ervaring
in de elektrotechniek en heb je een gezonde ambitie om verder opgeleid te worden, dan kijken
wij uit naar jouw sollicitatie.
Mocht je al enige ervaring hebben met inspecties en / of kennis hebt van de norm NEN 2767, is
dat een mooie pré.

Interesse?
Jouw sollicitatie, voorzien van motivatie en cv, kun je mailen naar: info@proscan.nl.
Mocht je meer informatie willen dan kun je contact opnemen met Harold Janssen of Karlo Doppenberg.

(Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld)

Je hebt in elk geval een gezonde dosis zelfdiscipline, zelflerend vermogen en je bent flexibel
(geen 9-tot-5-mentaliteit). Je bent in het bezit van rijbewijs B. En het is belangrijk dat je je goed
mondeling en schriftelijk kunt uitdrukken.
Wij bieden
Allereerst bieden wij je een uitgebreide inwerkperiode zodat je ervaring kunt gaan opdoen met
het zelfstandig uitvoeren van inspecties bij opdrachtgevers. Je loopt mee met een collegainspecteur en natuurlijk maken wij je bekend met de normen, onze softwarepakketten en de
wijze waarop wij rapporteren.
Je komt in dienst bij Hanselman Groep, waar wij onderdeel van uitmaken. Wij bieden je een
passend salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals 27 vakantiedagen, een onkostenen internetvergoeding en je kunt kiezen voor een leaseauto of km-vergoeding.
ProScan biedt jou een zelfstandige baan in een informele en collegiale werksfeer met veel vrijheid
in de indeling en uitvoering van je werkzaamheden. De korte communicatielijnen dragen bij aan
de samenwerking en betrokkenheid van onze medewerkers. Bovendien zijn er binnen ProScan en
Hanselman alle mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen.
Ben jij toe aan een eerste of volgende stap in jouw carrière en heb je interesse in deze dynamische
functie? Aarzel dan niet om bij ons te solliciteren want dan ben jij de kandidaat waar wij graag
kennis mee maken!
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