
 

 

Bouwtechnisch inspecteur-adviseur 

Het betreft een fulltime functie. Je komt te werken in een “klein” (circa 10 medewerkers) team 
en bij een dynamisch bouwtechnisch adviesbureau, met een no-nonsense bedrijfscultuur dat 
al ruim 25 jaar onderzoek en advies uitbrengt. De werkzaamheden zijn divers en omvatten alle 
stappen van klantcontact (intake tot opdracht) tot het uitbrengen van een rapport op basis van 
een inspectie/onderzoek. Het zijn veelal kortlopende opdrachten waardoor het een 
afwisselende baan betreft. De aard van het werk brengt mee dat er vaak spoed bij is. Dit vraagt 
om flexibiliteit. Het inspecteren op locatie en het uitwerken op kantoor zorgt voor afwisselend 
buiten- en binnenwerk. Licht fysieke arbeid wordt afgewisseld met kantoorarbeid. Kortom een 
leuke baan met voldoende afwisseling en kansen jezelf te ontplooien. Je begint 
ondersteunend, maar zult al snel je eigen projecten gaan beheren. We zoeken daarom iemand 
met een hands-on mentaliteit. 

Je takenpakket bestaat onder meer uit: 

 Het onderhouden van contacten met de opdrachtgever. 
 Het bewaken van het verloop (voortgang, planning, financiën) van toegewezen 

projecten. 
 Het al dan niet samen met collega’s doen van bouwkundig en/of bouwfysisch 

onderzoek. 
 Het uitwerken van rapportages. 
 Het uitdragen van TechnoConsult naar relaties. 

Functie-eisen: 

 Technische opleiding op WO niveau of HBO werk- en denkniveau met aandacht voor 
en persoonlijke interesse in: materialen/bouwgebreken/ bouwkunde/bouwfysica. 

 Bij voorkeur ervaring op het terrein van inspecties en advisering waarbij handwerk 
niet wordt geschuwd. 

 Goede beheersing MS-office pakket, bij voorkeur aangevuld met branche specifieke 
vaardigheden (Acad, constructierekenprogramma’s, bestekprogramma’s e.d.). 

 Goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden. 
 Correcte beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift. 
 In bezit van rijbewijs (ten minste B of BE). 
 Organisatorisch vermogen, stressbestendig en kunnen werken onder tijdsdruk. 
 Sociaal, representatief en klantgericht. 
 Tact, overwicht, verantwoordelijkheidsgevoel en commerciële vaardigheden. 
 Proactief en daadkrachtig. 

Voor deze vacatures geldt: 

TechnoConsult gaat uit van een vast dienstverband met de gebruikelijke proeftijd. Een full-
time dienstverband omvat 40 uur per week. Minder uren is bespreekbaar maar ten minste 32 
uur. Goede arbeidsvoorwaarden en marktconform salaris. 



Heeft een van bovenstaande functieomschrijvingen jou enthousiast gemaakt en wil je werken 
in een team met jonge mensen? Stuur dan je motivatie en CV naar 
secretariaat@technoconsult.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer ir. 
Corné van der Steen via telefoonnummer 0413-293737. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures wordt niet op prijs gesteld. 

 


