Vacature Bouwkundig Inspecteur Eindhoven
Atriensis data ondersteunt woningcorporaties bij het opstellen en actueel houden van energie
labels en Energie-indexen. Deze zijn van groot belang bij onder meer verhuur of verkoop. Ook
verrichten wij multi-inspecties gericht op onderhoud, woningwaardering of veiligheid.
Welke uitdaging ga je aan?
Je brengt in kaart hoe energiezuinig een woning is door middel van het opstellen en actueel
houden van energielabels en Energie-Indexen. Daarnaast ben je, afhankelijk van de opdracht,
bezig met controle van de woningwaardering en tekeningen, onderhoudsconditiemetingen en
veiligheidskeuringen. Je werkt voor woningcorporaties, woningopnames gaan complexgewijs.
Bij een fulltime dienstverband ben je drie dagen op inspectie en twee dagen op kantoor. Je
inspecteert gemiddeld zo’n vijftig woningen per week.
Wat ga je precies doen?
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• Je gaat zelfstandig woningen bezoeken om ter plekke de opname te doen conform de EPAmethodiek voor het opstellen van Energie-Indexen. De bewoners zijn vooraf op de hoogte
gesteld van je komst
• Na de woningbezoeken werk je de opnamen uit, voer je de gegevens in de EPA-software en
meldt de Energie-Indexen af
• Verder verricht je eventueel veiligheidskeuringen, onderhoudsconditiemetingenen
inventariseer/controleer je de woningwaardering. Indien nodig volg je daarvoor opleidingen
Past Atriensis bij jou?
Wij vinden kennisdeling erg belangrijk. We hebben een studieprogramma op maat met ruim
zeventig in company trainingen. Wij geven medewerkers veel verantwoordelijkheid, je bepaalt
zelf je werktijden (starten tussen 07.00 uur en 09.00 uur) en is parttime bespreekbaar. Voor de
lunch wordt gezorgd. Elkaar helpen en samen successen vieren vinden we heel belangrijk.
Wie ben jij?
•
•
•
•
•

Gediplomeerd EPA adviseur of bereid zijn dit te behalen op kosten van Atriensis
Kennis van MS Office (Word, Excel en Outlook)
In het bezit van een rijbewijs en bereid om te reizen
Je maakt makkelijk contact met je collega’s en bewoners
In het bezit van een minimaal MBO-diploma niveau 4, bij voorkeur bouwkunde of
technische achtergrond

Ben je enthousiast en wil je meer weten?
Dirk van de Schoor is bouwkundig inspecteur bij Atriensis en vertelt je graag meer over zijn
functie. Je kunt hem bereiken op 06-36580949. Ook onze HR recruiter Robert Aangeenbrug
beantwoordt graag je vragen. Je kunt hem bereiken op 06-40568761 of je kunt een WhatsApp
bericht sturen.
Heb je interesse?
Stuur je cv en motivatie naar werken@atriensis.nl t.a.v. Robert Aangeenbrug
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