Vacature Assistent-inspecteur/ Leerling inspecteur
Wie zijn wij?
ITS-Inspecties is een gecertificeerd inspectiebedrijf, wat ooit begon als een servicebedrijf voor de
installatietechniek is na bijna 20 jaar uitgegroeid tot een volwaardig inspectiebedrijf.
Met onze dienstverlening richten wij ons op de zakelijke markt, onze opdrachtgevers variëren van
eindgebruikers tot installateurs, in zowel de agrarische sector, procesindustrie, distributiecentra,
autobedrijven, scholen, kantoren, zorginstellingen en alles wat daar tussenin zit.
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel, deze kwaliteit borgen wij door certificering en bijscholing,
maar ook door ons te verdiepen in de installaties die wij inspecteren. Hierdoor zijn wij voor onze
opdrachtgevers niet alleen de inspecterende partij maar helpen wij onze opdrachtgevers ook om hun
installaties doelmatig te bouwen, te onderhouden en te beheren. Wij laten graag zien wie wij zijn. Dit
doen we door onze offertes en rapportages met zorg op te stellen en door vraagstukken van onze
opdrachtgevers serieus te behandelen. En als we het niet weten, dan durven we dat ook te zeggen.
Welke ambities hebben wij?
ITS-Inspecties heeft de ambitie om door te groeien, opdrachtgevers nog beter te bedienen en het
kennisniveau op diverse vakgebieden te vergroten. Onze doelstelling hierbij is, om als een onmisbare
partner onze opdrachtgevers te ontzorgen en waar mogelijk te helpen. Dit doen wij door kennis te
delen, ons open op te stellen voor de verhalen en vraagstukken van onze opdrachtgevers en collega’s.
Wij houden daarom van korte lijnen en een informele werksfeer waarbij ieders inbreng op prijs gesteld
wordt.
Wat verwachten wij van jou?
Als Assistent-inspecteur/Leerling inspecteur assisteer je bij het uitvoeren van inspecties en daarnaast
stel je concept rapportages op. Je hebt als doelstelling om op termijn zelfstandig inspecties uit te
voeren. Je bent bereid om de benodigde opleidingen te volgen en je hebt een brede interesse in zowel
elektrotechnische als zonnestroom systemen.
Wat bieden wij jou?
Binnen ons team vinden wij het welzijn van onze collega’s belangrijk. Daarom bieden wij graag
passende werkomstandigheden, een volledige werkweek of liever deeltijd werken? Beide zijn voor ons
bespreekbaar. Wij bieden een passend salaris en investeren graag in jou door de juiste opleidingen te
bieden en de benodigde interne opleiding binnen ons bedrijf te verzorgen. ITS-inspecties staat open
voor aanvullende arbeidsvoorwaarden passend bij jouw omstandigheden en wensen.
Herken jij je in ons bedrijfsprofiel en spreekt bovenstaande functie jou aan?
Neem gerust contact met ons op, we staan je graag te woord!
Direct solliciteren?
Stuur je sollicitatie naar henk@its-inspecties.nl

