INSPECTEUR
Hbo werk- en denkniveau l 32 - 40 uur l Landelijk

Voor Raak Engineering zoeken wij een SCIOS-inspecteur die het leuk vindt om aan de weg te zijn en
klanten door het hele land te bezoeken.
Als inspecteur verzorg je de inspecties aan de gasleidingen en gasinstallaties van onze klanten om
zeker te stellen dat deze voldoen aan de wettelijke normen en vereisten. Om onze klanten inzicht te
geven in de onderhoudstoestand van een installatie werk je zelf de rapportages uit en bespreek je
jouw bevindingen met de klant.
Hierbij krijg je de ruimte om jouw eigen tijd in te delen zodat je jouw gemaakte afspraken kunt
nakomen en kwaliteit kunt leveren.
Over de werkgever
Raak Engineering B.V. is een SCIOS gecertificeerd inspectiebedrijf dat onderhoud en inspecties
verzorgt bij industriële klanten. Ook worden projecten uitgevoerd voor het bouwen en aansluiten
van nieuwe gasinstallaties en gastransportleidingen.
Wij werken voor klanten door heel Nederland, daarom is deze functie goed uit te voeren vanuit jouw
eigen woonplaats.
Jouw achtergrond
Belangrijke competenties voor deze functie zijn:
- Analytisch inzicht
- Advies geven
- Communicatie, een goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
- Het kunnen onderhouden van relaties op verschillende niveaus
Verder vinden wij het belangrijk dat je over hbo werk- en denkniveau beschikt, affiniteit hebt met
(gas)techniek en in bezit bent van onderstaande diploma’s of bereid bent deze te halen:
- Diploma SCIOS scope 7A en 7B
- VCA-VOL certificaat
- Rijbewijs
Wat bieden wij?
We bieden je de mogelijkheid om te groeien en jezelf te ontwikkelen. Je komt te werken in een
familiebedrijf met een informele sfeer waar hard werken wordt afgewisseld met gezelligheid. Verder
kun je rekenen op:
- Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband, wij zoeken iemand voor de lange
termijn.
- Een salaris dat aansluit op jouw kennis en ervaring
- Secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO Metaal en Techniek (Klein Metaal)
- Een laptop, smartphone en bedrijfsauto
Wil jij meer weten of solliciteren? Neem dan contact met ons op via Chantal Raak, telefoonnummer
06 81 40 91 66, e-mailadres c.raak@raakinstallatiebouw.nl
Industrieweg 61, 7903 AJ Hoogeveen – 0528 232040

