
 

Aankomend stormend talent EP – W adviseur M/V gezocht. 
 
Wees onze held(in) 

Jij krijgt de kans om als schoolverlater bij een vooruitstrevende organisatie aan jezelf te werken 
en uiteindelijk de beste Energie Prestatie Adviseur Woningbouw EP-W te worden die er is! 

Je houdt jezelf bezig met het opnemen en inspecteren van woningen waarin jouw inspectie door 
het gehele proces van onschatbare waarde is. 

Na een gedegen inwerkperiode krijg jij als schoolverlater binnen de Energie Prestatie Adviezen 
Woningen meer verantwoordelijkheid. Na verloop van tijd zal jij zelfstandig woningen inspecteren 
en energielabels genereren. Je bent diegene wie in de toekomst allround zelfstandig Energie 
Adviezen voor woningen kan opstellen met daarbij een pakket van energiebesparende 
maatregelen welke voor de woningen nodig zijn om deze energie neutraal te maken 

Jij gedijt goed in een hecht team waarin iedereen voor elkaar door het vuur wil gaan om 
gemeenschappelijke doelen te bereiken. 

Benefits 

• Een passend salaris naar ervaring en kennis; 
• Een lease auto; 
• Een gedegen opleiding tot een gediplomeerd EP-W adviseur;  
• Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen met behulp van opleidingen en workshops  
• Bij deze werkgever werk je hard met ambitieuze collega's en sluit je iedere werkdag af 

met een lach! 

Blauwdruk bedrijf 

• Eén van de hoogst in het kwaliteit staande bouwkundig en energetisch adviesbureau van 
het land; 

• Binnen de organisatie proef je ambitie en bevlogenheid van uiteenlopende specialisten 
die samen iets bijzonders willen neerzetten; 

• De saamhorigheid is groot, binnen en buiten het werk; 
• Hechte compacte onderneming die groeiende is en zeer actief; 
• Doorpakkers met korte lijnen, efficiency, inventiviteit en maatwerkoplossingen. 

Bouwstenen voor succes 

Als schoolverlater met interesse in de rol Energie Prestatie Adviseur Woningbouw verwachten wij: 

• Een afgeronde opleiding in de richting bouwkunde; 
• Je hebt nog geen ervaring als EP – W  adviseur; 
• Je bent accuraat je denkt een held te zijn in plannen en organiseren; 
• Je hebt bovenmatige interesse in het verduurzamen van woningen; 
• Naast hard werken houdt je af en toe ook van een geintje; 

Junior (1-3 jaar)  

Ben jij de schoolverlater wie graag aan het werk wil dan ontvangen wij graag van jouw 
gemotiveerde brief met CV t.a.v. (de heer Jan Bosch) via jbosch@duvama.nl 
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