
 VACATURE: 

 BOUWKUNDIG INSPECTEUR NEN2767 / MJOP  

 
 
 

Bedrijf SSW Groep 

Afdeling Vastgoed (VvE) Beheer / Vastgoedinspecties 

Functie Bouwkundig inspecteur / adviseur onderhoud 

Rapporteert aan Bedrijfsleider Standplaats Soest 

Wij zijn een familiebedrijf wat al bijna 30 jaar een betrouwbare adviespartner is op het gebied van beheer, advies en 
realisatie. Ons bedrijf heeft drie hoofdactiviteiten: Vastgoed (VvE) Beheer, Vastgoedinspecties en Bouwmanagement. 

Je komt te werken in een klein en hecht team met 10 collega’s. De lijnen zijn kort en de omgangsvorm is informeel. 

Salarisindicatie op basis van 40u: 

  Marktconform 

Type positie: 

  Full time (40u p/w) 

Woonachtig: 

  Max. 25 km. van Soest   

ALGEMENE OMSCHRIJVING 

 
Ben jij een vastgoedinspecteur en heb jij ervaring met MJOP’s en conditiemetingen middels NEN-2767? Dan zijn wij op 
zoek naar jou! 

In deze functie van inspecteur maak je deel uit van een team van een hecht team van ca. 10 collega’s. Je bent 
verantwoordelijk voor het inspecteren van bestaande gebouwen middels de NEN-2767 en opstellen van 
inspectierapportages en MJOP’s. Daarnaast heb je een adviserende taak op het gebied van (duurzaam) onderhoud. Het is 
belangrijk dat je naast communicatieve vaardigheden ook over goede schriftelijke vaardigheden beschikt voor het maken 
van adviesrapporten.  

Je werkt voor VvE’s die wij zelf beheren en daarnaast ook op projectbasis voor externe opdrachtgevers en klanten. De 
functie is een combinatie tussen een binnen en buiten functie waardoor je werk zeer afwisselend zal zijn. 

FUNCTIE-EISEN 

 
Verder vragen wij: 

− Minimaal MBO+ werk- en denkniveau, in de richting Bouwkunde; 

− Je bent een ambitieus, leergierig en een doorzetter; 

− Je bent opgeleid / gecertificeerd volgens de NEN 2767 (of bent bereid deze te behalen); 

− Je hebt technisch en cijfermatig inzicht; 

− Hands-on mentaliteit en communicatief vaardig; 

− Over het vermogen om analytisch te denken en problemen/uitdagingen efficiënt en gemakkelijk op te lossen.  

− Je staat stevig in je schoenen en komt afspraken na. 

Wij bieden: 

 Een afwisselende baan bij een groeiend bedrijf met enthousiaste collega’s. 
 Mogelijkheden tot eventueel volgen van (aanvullende) studie(s) / cursus(sen); 
 De beschikking over een auto, een mobiele telefoon en een laptop; 
 Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

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

Solliciteren? Mail jouw CV + Motivatiebrief naar koen@gooieemland-vvebeheer.nl.  

 

mailto:koen@gooieemland-vvebeheer.nl

