Wil jij werken bij een gerenommeerde dienstverlener voor organisaties in de energie- en
watersector? Bij een organisatie die kwaliteit en veiligheid voor deze sectoren, hun
toeleveranciers en overige stakeholders transparant maakt? En waar je elke dag een
concrete bijdrage levert aan een duurzame en veiligere wereld? Solliciteer dan nu bij Kiwa!

Ons bedrijfsonderdeel Kiwa Technology zoekt een

Consultant veiligheid gasinstallaties
die zich inzet voor advies en inspecties gasinstallaties
Waar draait het om?
Als gevolg van de toenemende marktvraag breiden wij ons team “Veiligheid Gas Installaties” in
Apeldoorn uit. De collega die wij zoeken heeft de opleiding MBO/HBO Installatietechniek of
vergelijkbaar. Wij bieden een uitdagende functie in een hoogwaardig kennisbedrijf, waarbij
techniek en consultancy hand in hand gaan. Je werkt samen in een enthousiaste club en
adviseert zowel in teamverband als zelfstandig bedrijven over alle aspecten die van belang zijn
voor de veiligheid van gasinstallaties. Je hebt veel contacten met woningbouwverenigingen,
verzekeringsmaatschappijen en expertisebureau’s.
Wat ga je als consultant doen?
Je bent een consultant die het een uitdaging vindt om diep in de materie te duiken, maar ook een
natuurlijke balans weet te houden tussen techniek en consultancy. Je vindt het fijn om bij het
gehele proces vanaf klantvraag tot en met de uitvoering van projecten een inhoudelijke bijdrage
te leveren.
Je werkt zelfstandig of in teamverband aan projecten waarbij het onderwerp “veiligheid
gasinstallaties” de kernactiviteit is. Je verricht inspectiewerkzaamheden en je onderhoudt graag
contacten met de klant over opzet of voortgang van de opdracht. Ook het geven van voorlichting
en trainingen doe je graag. Je houdt ervan om een drukke agenda te hebben en klanten en
collega’s via rapportages, presentaties en publicaties te informeren over de laatste
ontwikkelingen in jouw vakgebied.
Daarnaast heb je oog voor marktkansen en draag je bij aan acquisities.
Waar ga je werken?
Je gaat werken bij de unit Gas Measurement & Safety van Kiwa Technology in Apeldoorn. Je
maakt deel uit van een team deskundige en gedreven collega’s. Teamwork is hierbij
vanzelfsprekend. Je houdt ervan om een drukke agenda te hebben en verricht inspecties aan
gasinstallaties. Daarnaast verzorg je de bijbehorende rapportages en adviseert klanten.
Welke persoonlijkheid past bij deze functie?
Je staat sterk in je schoenen en organiseert in overleg met je directe collega’s je eigen agenda.
Je werkt nauwkeurig en efficiënt en houdt overzicht. Je hebt uitstekende communicatieve
vaardigheden. Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband projecten uitvoeren en je hebt al een
aantal jaren relevante werkervaring opgedaan.

Wat bieden wij?
Een aantrekkelijke baan in een hoogwaardig kennisbedrijf waarbij techniek en consultancy hand
in hand gaan. Een bedrijf wat voortdurend investeert in mensen en waarbij persoonlijke
ontwikkeling hoog in het vaandel staat. Een bedrijf waar je je kunt ontplooien. Je werkt samen in
een enthousiast team. We bieden je een goed salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden.

Enthousiast? Solliciteer dan nu en wordt Consultant veiligheid gasinstallaties bij Kiwa
Technology
Als je geïnteresseerd bent in deze uitdagende functie, solliciteer dan direct online of stuur je CV
met begeleidende brief naar Simon Karssemeijer, afdeling HR, sollicitatie@kiwa.nl. Voor meer
informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wim Brouwer, unitmanager, per
telefoon 055-5393662 of per e-mail wim.brouwer@kiwa.nl.

