Inspecteur
Elektrotechnische installaties
Introductie
Voor ons team inspecteurs binnen ProScan zijn wij op zoek naar een inspecteur op het gebied van Elektrotechnische
installaties.
Wil je het verschil maken bij een dynamische en ondernemende organisatie met een gedegen reputatie en prominente
marktpositie binnen de inspectiewereld? Dan ben je op je plek bij ProScan, onderdeel van de Hanselman Groep. Bij ons staan
zeven kerncompetenties centraal:
1.

Integriteit;

2.

Organiseren van eigen werk;

3.

Zelfontwikkeling;

4.

Klantgericht;

5.

Kwaliteit;

6.

Inzet;

7.

Samenwerken.

Deze competenties zijn de basis van onze dagelijkse activiteiten. Het symboliseert onze organisatie.

Jouw werkzaamheden bestaan onder meer uit


Uitvoeren inspecties zelfstandig en in teamverband volgens NEN 2767 en SCIOS (afhankelijk van ervaring en



Bepalen conditiescores;

ambities) voor meest uiteenlopende projecten en relevante installaties;


Opstellen meerjarenonderhoudsplannen;



Rapporteren van de bevindingen aan opdrachtgevers;



Het bewaken van de voortgang, afhandeling en kwaliteit van de rapporten;



Eventueel onderhouden en uitbouwen van onze relaties afhankelijk van ambities;



Signaleren van trends en het inspelen hierop.

Over ProScan / Hanselman Groep
ProScan, onderdeel van Hanselman Groep, is een inspectie- en adviesbureau met al ruim 20 jaar toonaangevende positie
binnen de inspecties. Onze inspecteurs houden zich bezig met onderhoudsmanagement, diverse elektrotechnische veiligheidsen Arbo-inspecties (NEN 1010, NEN 3140 en SCIOS Scopes) en in alle disciplines inventarisaties, conditiemetingen en MJOP’s.
Kijk voor meer informatie op onze website.

Wat mag je van ons verwachten?


Een afwisselende baan waarin een grote mate van vrijheid en zelfstandigheid wordt geboden;



Een informele en professionele werksfeer;



Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling;



Een goed salaris, afgestemd op opleiding en ervaring;



Ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden binnen ons bedrijf;



Diverse voorzieningen, waaronder een (lease-)auto, computerapparatuur, telefoon e.d.;



Eigentijdse arbeidsvoorwaarden, gericht op jouw persoonlijke wensen;



Een dynamische en gedegen groeiende organisatie met interessante relaties.

www.proscan.nl

Wat verwachten wij van jou?


Je hebt een afgeronde opleiding Elektrotechniek (minimaal MBO) of je hebt aantoonbare ervaring in de
elektrotechniek;



Ervaring met inspecties en/of kennis van NEN 2767 en/of SCIOS Scopes is een pré;



Goede communicatieve vaardigheden, zowel in woord als op schrift;



Drive en energie om onderdeel te worden van ons team en bij te dragen aan de verdere groei.

Grijp jij deze uitdaging aan?
Mail je motivatie en curriculum vitae dan naar Stefanie van Buuren (s.van.buuren@hanselman.nl). Mocht je vragen hebben,
stel deze gerust telefonisch (026 442 04 60) of per e-mail. Wil je eerst nog wat meer informatie? Neem dan rechtstreeks
contact op met Karlo Doppenberg (06 21 80 31 59) of Harold Janssen (06 29 56 76 90).
Wij kijken uit naar jouw sollicitatie!

www.proscan.nl

