
Vacature Omscholing EP-W/U (EPA) Adviseur  
  
Wil jij deel uitmaken in de verduurzaming van woningen en energiebesparingsadviezen 
geven aan woningeigenaren? Ben jij op zoek naar een plek waar familiegevoel en 
ontwikkeling overheerst? Dan zijn wij een perfecte match voor jou! 

Voor de uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een kandidaat voor het omscholingstraject 
tot energieadviseur. Uit liefde voor vastgoed en duurzaamheid ga jij aan de slag met de 
woningeigenaren om te kijken naar het verduurzamen van hun woning. Klinkt dit interessant? 
Lees dan snel verder! 

Functieomschrijving: 

Als EP Adviseur krijg je een belangrijke taak binnen het team van Keuringshuis. Je dagelijkse 
werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het zelfstandig uitvoeren van de opnames voor het 
energielabel op verschillende locaties in het land. Je neemt hier alle belangrijke bouwdelen op, 
bepaalt de opbouw van de constructies en de bijbehorende isolatiewaarden en dit werk je uit in 
de software. De projecten waaraan je gaat werken zijn vooral kortdurend en door het hele land 
waardoor de baan veel afwisseling heeft. Het opnemen op locatie en uitwerken op kantoor of 
thuis zorgt voor afwisselend binnen-en buitenwerk. Als EP adviseur bij Keuringshuis heb jij een 
belangrijke en waardevolle rol! 

Naast het uitvoeren van opnames voor energielabels, kun je een belangrijke rol uitoefenen in de 
verduurzaming van woningen en kun je energiebesparingsadviezen geven aan woningeigenaren. 

Functie eisen: 

• Bouwtechnische en/of installatietechnische kennis; 

• Je bent gemotiveerd in verduurzaming van woningen; 
• Je bent in bezit van een rijbewijs B; 
• Je beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en 

geschrift; 

Opleidingstraject: 

• Je volgt intern een cursus om binnen 3 maanden klaargestoomd te worden als EP-W 
adviseur; 

• Na het behalen van de examens en het verkrijgen van het certificaat krijg je een contract 
aangeboden bij Keuringshuis. 

Wat wij bieden: 

• Een uitdagende functie voor 1,0 fte; 
• Salaris: €2.250 - €3.500 per maand + 8% vakantiegeld; 
• Flexibel werkrooster waarin jij je tijd indeelt (ma-vrij); 
• 25 vakantiedagen op basis van 1,0 fte; 
• Pensioen; 
• Jaarcontract met uitzicht op onbepaalde tijd. 

Aanvullende arbeidsvoorwaarden: 

• Auto van de zaak; 
• Tankpas; 
• Laptop; 
• Budget voor persoonlijke ontwikkeling; 
• Bedrijfsfeesten; 
• Vrijdag middag borrel; 
• Mogelijkheid voor thuiswerken. 



 

Ben je enthousiast geworden na het lezen van onze vacature? Deel dan snel jouw motivatie en 
CV met ons HR Team! Je kunt ons bereiken via: personeel@keuringshuis.nl. 

 

Heb je vragen? Neem dan gerust telefonisch contact op via telefoonnummer: 033-285 0663. 

 

Acquisitie op basis van bovenstaande vacatures wordt niet op prijs gesteld.  
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