Inspecteur/Adviseur Vastgoed WTB en / of E:
Heb je al enige jaren werkervaring en heb je een afgeronde opleiding op MBO of (post) HBO niveau
richting Bouwkunde, Werktuigbouwkunde/Klimaattechniek en of Elektrotechniek, dan zoeken we
jou! Binnen de afdeling Gebouwadvies hebben wij namelijk per direct een Inspecteur/Adviseur
Vastgoed WTB en/of E nodig.
Als inspecteur/adviseur WTB en/of E maak je voor onze opdrachtgevers de onderhoudsstaat van hun
panden inzichtelijk en adviseer je ze hoe ze dit in de komende jaren in nominale onderhoudsstaat
kunnen houden in de vorm van een meerjarenonderhoudsplan. Hierbij maak je gebruik van de van
toepassing zijnde normeringen en regelgevingen zoals NEN 2767 of RVB BOEI. Binnen het proces
werk je samen met onze inventariseerders, inspecteurs en of adviseurs B of W/E en vakspecialisten.
Dit ga je doen door heel Nederland en soms ook in het buitenland; een rijbewijs is dus een vereiste!
Omdat IBOVA naast deze advieswerkzaamheden ook in enkele gevallen de
onderhoudswerkzaamheden begeleidt ga je naast deze taken de voorgestelde werkzaamheden
vanuit het MJOP begeleiden als projectmanager. Kortom een toffe, afwisselende job!
Ben jij:
o
o
o
o
o
o
o

Spontaan?
Stressbestendig?
Proactief?
Integer?
Gedreven en resultaatgericht zonder het menselijk aspect uit het oog te verliezen?
Besluitvaardig en zelfstandig?
Communicatief vaardig?

Kan jij:
o Communiceren met je opdrachtgever, maar ook zeker met je collega’s, analyseren en zowel
samenwerken als zelfstandig werken?
o Professioneel zijn, maar ook met plezier en passie je werk uitvoeren?
Heb jij:
o Een afgeronde opleiding op MBO of (post) HBO niveau richting Werktuigbouwkunde,
Klimaattechniek of Elektrotechniek?
o Ervaring met vastgoed en meerjarenonderhoudsbegrotingen?
o Een diploma conditiemeten conform NEN 2767 of opleiding RVB BOEI W/E? (vereist)
o Rijbewijs B?
o Kennis over- en ervaring met verduurzamen van vastgoed en wellicht ook een EPA-U
diploma?
Wil jij:
o
o
o
o

Een goed salaris?
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden?
Werken in een hecht en enthousiast team?
Een professionele uitrusting om je werk goed uit te voeren zoals een auto van de zaak,
laptop en telefoon?

Stop dan nu met zoeken en solliciteer bij het meest enthousiaste technisch adviesbureau van
Nederland! Wij zijn een jong en groeiend bedrijf waardoor je alle kans krijgt jezelf te ontplooien en
het bedrijf verder te ontwikkelen. Jij groeit met IBOVA mee!
Stuur je motivatiebrief en cv naar info@ibova.nl. Heb je nog vragen over de vacature? Bel dan gerust
naar 078-7370451.

