
Vacature EP-U (vastgoed) Adviseur 
Geplaatst:  dinsdag 9 maart 2022 

  

In verband met uitbreidingen en toenemende vraag naar energielabels zijn wij op zoek naar een 
enthousiaste EP-U adviseurs. Ben jij dé Energieprestatie Adviseur? Lees dan snel verder! 
  

Functieomschrijving: 

Als ervaren EP-U Adviseur krijg je een belangrijke taak binnen het team van Keuringshuis. Naast 
het zelfstandig uitvoeren van opnames, zal je in de toekomst ook andere (toekomstige) collega’s 
opleiden en inwerken tot EP-U adviseurs. Je dagelijkse werkzaamheden bestaan voornamelijk uit 
het zelfstandig uitvoeren van de opnames door op verschillende locaties in het land. Je neemt 
hier alle belangrijke bouwdelen op, dit werk je uit in de software. De projecten waaraan je gaat 
werken zijn vooral kortdurend, waardoor de baan veel afwisseling heeft. Het opnemen op locatie 
en uitwerken op kantoor of thuis zorgt voor afwisselend binnen-en buitenwerk. Als EP-U adviseur 
bij Keuringshuis heb jij een belangrijke en waardevolle rol! 
  

Functie eisen: 

• Je bent in bezit van je diploma voor EP- U (detail) adviseur; 
• Je hebt minimaal drie jaar ervaring met het opmaken van energielabels; 
• Je bent gemotiveerd in verduurzaming van vastgoed; 
• Je bent in bezit van een rijbewijs B; 
• Je beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en 

geschrift; 

Wie zijn wij? 
Keuringshuis is een onderneming voor bouwkundige diensten met een landelijke dekking. Vanaf 
het eerste moment  hebben wij onze diensten landelijk aangeboden. Dit betekende soms dat er 
voor één keuring naar Groningen gereden moest worden en de andere dag naar Limburg. Dit 
werd gedaan uit een belangrijke overtuiging: wat wij beloven, moeten wij ook waar maken. En dat 
is zo gebleven.  
 
Uit onze ervaring blijkt dat er altijd gebreken te vinden zijn in woningen, zowel bij bestaande bouw 
als nieuwbouw. Daarom vinden wij het belangrijk dat er iemand is die denkt en handelt in het 
belang van de klant. Keuringshuis is naast bouwkundige diensten ook gespecialiseerd in 
energetische diensten. Onze deskundige inspecteurs en gecertificeerde adviseurs zijn er om de 
klant te adviseren en te ontzorgen bij alle zaken die komen kijken bij de aankoop en/of verkoop 
van de woning.  
 
Momenteel verzorgen wij landelijk verschillende bouwkundige en energetische diensten. Waarom 
kiezen voor Keuringshuis? 
• Ons team is gedreven en heeft jarenlang ervaring; 
• Wij bieden een betaalbare prijs voor onze diensten; 
• Wij staan voor snelle handeling en heldere communicatie; 
• Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau 

Wij hebben een hecht team aan medewerkers en hechten veel waarde aan open en persoonlijk 
contact. Wij zijn een goed geoliede machine en samen met jou willen wij vol gas geven! 
  

 



Wat wij bieden: 

• Een uitdagende functie voor 1,0 fte (0,8 fte is bespreekbaar); 
• Salaris: €2.500 - €3.800 per maand (op basis van ervaring) 
• 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 
curriculum vitae 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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