
Kiwa behoort tot de wereldwijde top-20 op het gebied van testen, inspectie en 
certi� cering (TIC). Met onze services voor certi� cering, inspectie, tests, training 
en consultancy zorgen we voor vertrouwen in de producten, services, proces-
sen, (management)systemen en medewerkers van onze klanten. Dat doen we 
in een groot aantal marktsegmenten, van de bouw- en energiesector tot de 
drinkwaterindustrie, gezondheidszorg en agro, veevoer en voeding. Onze ex-
pertisegebieden zijn onder andere managementsystemen, maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en laboratoriumtests. 

We hebben klanten in de productie- en procesindustrie, (bedrijfs)services, open-
bare en private nutsbedrijven, overheden en internationale instituties.

Bij Kiwa werken meer dan 4300 mensen vanuit ruim 100 kantoren verspreid 
over meer dan 30 landen over de hele wereld, voornamelijk in Europa, Azië en 
Zuid-Amerika.

Ben jij als zelfstandige en servicegerichte service technicus en/of SCIOS inspecteur toe aan een nieuwe uitdaging? Word jij enthousiast van het uitvoeren van inspecties en 
audits op technische installaties tegen nationale normen of klant- of branche- speci� eke eisen bij onze klanten? Wil jij de verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit en 
betrouwbaarheid van deze producten/systemen en mee helpen de energietransitie te versnellen? Word dan inspecteur & consultant gasinstallaties bij Kiwa!

Waar ga je werken?
In deze functie kom je te werken binnen de unit Gas Measurement & Safety van Kiwa Technology met als standplaats Apeldoorn. Je gaat deel uitmaken van een deskundig en 
gedreven team waar een collegiale en informele werksfeer en teamwork voorop staat.

Functieomschrijving 
Als inspecteur & consultant gasinstallaties bij Kiwa ben jij dé expert op het gebied van technische gasinstallaties.  Jij houd je bezig met het uitvoeren van inspecties op 
technische  installaties o.a. cv-ketels en rookgasafvoeren.  Je kunt jouw vakkennis vertalen in heldere rapportages en presentaties en geeft onze opdrachtgevers op eenvoudige 
wijze uitleg  over de bevindingen.

Jouw kennis wordt pas echt waardevol wanneer je deze kunt delen! Daarom bieden wij jou ook de mogelijkheid om ingezet te worden als docent voor opleidingen of deel te 
nemen aan normcommissies.

Je voert je werkzaamheden meestal zelfstandig uit, bij grotere opdrachten werk je nauw samen met je collega’s in teamverband. Wij werken voornamelijk voor woningcorporaties 
en vastgoedeigenaren. Jij gaat zelfstandig op pad door heel Nederland om de werkzaamheden uit te voeren bij de particuliere klanten van onze opdrachtgevers. Je komt 
hierbij in verschillende omgevingen terecht: van krappe ruimtes tot ruime zolders met bijbehorende trappen. Je draait je hand hier niet voor om, het kost je geen moeite om 
ook de benodigde apparatuur mee op pad te nemen en om meerdere controles per dag uit te voeren. Daarbij kom je met verschillende personen in aanraking en bent dan 
ook het visitekaartje van Kiwa!

Je dagelijks werk bestaat verder uit de volgende onderdelen:
• Je bereidt inspecties nauwkeurig voor;
• Je voert inspecties uit bij onze klanten die verspreid zitten door heel Nederland;
• Je stelt de inspectie rapportages op;
• Je volgt actief de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, normen en schema’s.

Wat verwachten wij van jou in de functie van Inspecteur / Consultant Gasinstallaties?
Als inspecteur & consultant kan je goed met verschillende type mensen omgaan. Je draait je hand niet om voor het uitvoeren van meerdere inspecties per dag op diverse 
locaties door heel Nederland. Jij staat dan ook sterk in je schoenen, je werkt zelfstandig en bent klantgericht. Je bent secuur en nauwkeurig in je werk en kunt duidelijke en 
heldere rapportages en presentaties maken.

Beschik jij over het volgende pro� el? 
• Je hebt minimaal een mbo-niveau-4 afgeronde opleiding bijvoorbeeld werktuigbouwkunde en/of installatietechniek;
• Je hebt ervaring als servicetechnicus en/of inspecteur in de installatietechniek. Heb je net je opleiding afgerond en sta je aan het begin van je carrière dan maken 
 wij ook graag kennis met je;
• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
• In het bezit van een rijbewijs B;
• Je bent woonachtig in de regio Midden-Nederland (Gelderland, Utrecht, of aansluitend).

Wat zetten wij daar tegenover? 
Een uitdagende en afwisselende baan met � exibele werktijden (waarbij wordt gestuurd op resultaat), goede opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden en aandacht voor
jouw verdere persoonlijke ontwikkeling.

Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. Dat zie je direct terug in de aandacht die wij onze mensen geven en daarom belonen met een goed salaris (passend bij 
opgedane kennis en werkervaring), een jaar contract met uitzicht op een vast dienstverband, 27 verlofdagen, 10 Atv-dagen, 8% vakantiegeld, een uitstekende 
pensioenregeling en de keuze uit een variabele beloning of eindejaars-/winstuitkering.

Ben je geïnteresseerd en is de functie van Inspecteur / Consultant Gasinstallaties iets voor jou? Aarzel dan niet en maak van onderstaande link een kopie om 
direct via onze eigen site te reageren:

https://www.kiwa.com/nl/nl/over-kiwa/vacatures/solliciteren/?for=a1214a96-9cc8-4f7c-8272-532ec79d4c05
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