ProfieBouwkundig inmeter/tekenaar
EN Vastgoed vision
EN Vastgoed is een bouwkundig advies- en presentatiebureau in de Zaanstreek. Ons team bestaat uit jonge,
gemotiveerde mensen met een gezamenlijke passie en ambitie: bouwkunde en vastgoedpresentatie. Wij verzorgen
onder meer inmetingen, energielabels en de digitalisatie van vastgoed. Ons dienstenpakket is zeer breed en we
bedienen een grote doelgroep: particulieren, makelaars, ontwikkelaars, gemeenten, corporaties en beheerders van
vastgoed. Op de werkvloer is de structuur plat en zijn de lijnen kort. We houden van aanpakken, kennis delen en een
biertje op vrijdagmiddag. Samen meten wij de meest interessante projecten van Nederland in!

Adviseur EPA Woningen
Branche

Aantal uur

Niveau

Vastgoed en presentatie

40 uur

MBO

Profiel
Jij bent een enthousiaste bouwkundige. Je bent op zoek naar afwisseling tussen kantoorwerk en onderweg zijn. Je
hebt affectie met woningen en het verduurzamen ervan. Teamspirit vind jij belangrijk. Je houdt van hard werken,
maar ook van een grap tussendoor.
Werkzaamheden
•
•
•

Opname van Energie-index voor woningen. Waarbij je op locatie kijkt naar de isolatie, verwarming en
ventilatie van een woning;
Uitwerken en afmelden van het Energie-index in de software op kantoor. Hiervoor gebruik je onder meer
het tekenprogramma Autocad;
Verduurzaam advies uitbrengen aan woning eigenaren om energie te besparen en bijvoorbeeld het
wooncomfort te verhogen.

Functie eisen
•
•
•
•
•
•
•

Rijbewijs B;
Stressbestendig;
Fulltime beschikbaar;
Bouwkundige kennis en vaardigheden;
Behendig met Autocad;
Wanneer niet in het bezit van een EPA-W diploma, bereidheid tot het volgen van cursus;
Bij voorkeur woonachtig in Groot Amsterdam.

Wat bieden wij
•
•
•
•
•
•
•

Afwisselende werkzaamheden;
Gezellige en motiverende werkomgeving;
Ontwikkelen van brede kennis en vaardigheden;
Verantwoordelijkheid over je eigen projecten;
Doorgroei en opleidingsmogelijkheden;
Flexibiliteit;
Goede koffie en gezellige borrels.

Als jij jezelf herkent in dit profiel ontvangen we graag jouw CV en sollicitatiebrief op info@envastgoedadvies.nl,
t.a.v. Marieke Beukers – van Esseveld, MSc.

